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Buna organiza- 
spune cuvîntul

A

îndemn în activitatea specialiștilor

Țărănimea noastră colectivistă, 
miile de specialiști din agricultură, 
toți cei cărora le stă la inimă pro
gresul țării și ridicarea continuă a 
nivelului de trai au primit cu legi
timă satisfacție recentele Hotărîri 
ale partidului și guvernului privi
toare la redistribuirea cadrelor de 
specialiști din agricultură și la dez
voltarea și îmbunătățirea învăță
mîntului agricol.

Prin încheierea colectivizării, agri
cultura noastră a intrat într-o etapă 
nouă, mai înaltă ; cele două Ilotă- 
rîri se integrează în planul gospo- 
rîăresc-strategîc de mare amploare 
prevăzut de recenta plenară a C.C. 
al. P.M.R. și de sesiunea extraordi
nară ă - Marii Adunări Naționale 
pentru a .răspunde cerințelor aces
tei noi etape de dezvoltare. Ele sînt 
o-expresie a grijii'partidului și gu
vernului pentru dezvoltarea conti
nuă' a agriculturii noastre și consti
tuie un mare sprijin dat țărănimii 
colectiviste. Aceste Hotărîri urmea
ză, scurtă vreme după ce lucrările 
sesiunii extraordinare a Marii Adu
nări Naționale, consfințind victoria 
socialismului în agricultură, au scos 
în evidență succesele dobîndite de 
o seamă de unități agricole socia
liste, sporurile obținute de agricul
tura noastră în comparație cu anii 
dinainte de război. La aceste reali
zări o contribuție importantă au 
adus specialiștii agricoli care lu
crează nemijlocit în unitățile de 
producție.

în ultima vreme, și mai cu seamă 
de la încheierea colectivizării, se în
tețise mișcarea însuflețită a specia
liștilor dornici de a lucra „la fața 
locului", în gospodăriile de stat Și 
colective, acolo unde se hotărăște 
soarta recoltei. Redistribuirea spe
cialiștilor agricoli prevăzută prin 
recenta Hotărîre are o însemnătate 
lesne de înțeles' pentru consolidarea 
și dezvoltarea unităților socialiste 
din^ agricultură. Specialiștilor le 
revine o mare răspundere pentru 
producția agricolă-; ei -sînt-chefnați- 
să asigure îndeplinirea, pas cu pas, 
a plapului de producție printr-o or
ganizare exemplară a muncii, prin 
introducerea în practică a cuceriri
lor științei și experienței înaintate, . 
prin folosirea tuturor resurselor și 
posibilităților pentru sporirea pro
ducției la hectar Ia toate culturile, 
pențru mărirea numărului de ani
male și a productivității lor, pentru 
dezvoltarea continuă a avuției ob
ștești ; ei au un rol important în 
înărmarea masei țăranilor colecti
viști cu cunoștințele agrozooteh
nice fără de care nu se poate în
chipui azi o cultivare rațională a 
pămîntului, o creștere spornică a 
animalelor

Despre activitatea rodnică a agro
nomilor ne informează numeroase 
scrisori sosite la redacție din gospo
dăriile colective unde au lucrat și 
pînă acum specialiști agricoli. La 
G.A.C. din comuna Salcia, regiunea 
Oltenia, unde se află ing. agronom 
Florica Marcu, prin aplicarea me
todelor agrotehnice s-a recoltat a- 
nul trecut, de pe 400 ha, cîte 4.200 
kg porumb boabe la hectar. Sînt în 
curs lucrări pentru ca anul acesta 
să se obțină 5.000 kg. porumb boabe 
la hectar în teren neirigat pe o su
prafață de 1.175 ha. Inginerul zooteh- 
nician Vasile Ciuruș, de la G.A.C. 
Iecea Mare-Banat, arată metodele 
pe care le-a introdus în creșterea 
animalelor gospodăriei și rezulta
tele: s-au organizat tabere de vară 
la munte pentru creșterea a 150 bo
vine tiriere; anul acesta gospodăria 
va crește la munte 300 animale ti
nere. Ion Savu, inginer agronom la 
G.A.C. Partizanul din Mintiu-Gher- 
lei, raionul Gherla, ne scrie că și-a 
îndreptat atenția^ spre dealurile de • care j.au întîmpinat colectiviștii ; e

T. « j-x- j- — - vorba'de relații de frăție și ajutor

de suprafețele pe care urmează să 
se obțină 5.000 kg porumb boabe la 
hectar. în sectorul zootehnic, pro
ducția a crescut datorită aplicării 
metodelor științifice de hrănire și 
îngrijire a animalelor.

Hotărîrea, cu datele ei precise de 
repartizare a inginerilor agronomi, 
zootehnicieni, mecanizatori și me
dici veterinari, scoate în evidență 
o dată mai mult însemnătatea deo
sebit de mare pe care o are acum 
aportul la fața locului al fiecărui 
specialist. Această însemnătate se 
datorește cîmpului extraordinar de 
larg în posibilități pe care l-a des
chis socialismul în. agricultură. 
Este vorba atît de întinderile mari 
— suprafețe de o mie-două și chiar 
peste trei mii de hectare — cît și 
despre posibilitățile ivite pentru 
prima oară în agricultura țării 
noastre de a se lucra cu adevărat 
științific și avînd la îndemînă un 
arsenal mecanic și chimic în conti
nuă creștere.

încă în condițiile extrem de vi
trege de acum o sută și mai bine 
de ani, marele agronom patriot Ion 
Ionescu de la Brad spunea că el 
caută a se stabili în niște ferme 
anume, „pe care se pot face cer
cările spre a scoate din ele pilde“ ; 
iar. o comisie declara că, dacă fie
care județ ar avea măcar un singur 
asemenea om, agricultura țării ar 
arăta cu totul altfel. Acum însă e 
vorba de a avea cadre de specia
liști în fiecare gospodărie colectivă, 
în fiecare unitate agricolă socia
listă, de a asigura apărarea sănă
tății animalelor prin încadrarea cu 
specialiști a fiecărei circumscripții 
sanitar-veterinare ; acum e vorba 
de a obține rezultate optime, 
„pilde“, nu în unități izolate, ci în 
fiecare unitate socialistă. în loc de 
a înfrunta condițiile proprietății 
moșierești, analfabetismului, lipsei 
de înzestrare tehnică, specialistul 
de azi vine într-un sat în pare ță
ranul arată altfel și trăiește altfel, 
é uri om liber care și-a dat adeziu
nea la gospodăria modernă, de tip 
socialist. A nu dezminți această în
credere, a o consolida, a umple re
pede cu fapte și cu roade cîmpul 
larg al posibilităților, a dovedi cu 
fapta atașamentul pentru cauza ri
dicării continue a nivelului agricul
turii socialiste — iată ce se așteaptă 
de la specialistul în agricultură. El 
trebuie să țină minte cuvintele lui 
Ion Ionescu' de la Brad care punea 
în fața specialistului, ca o primă 

' condiție : „nu numai să știe ce tre
buie să facă, dar să și facă“. Pre
zența- specialistului „la fața locu
lui“, munca lui; trebuie să consti- 

, tuie o chezășie a folosirii celor mai 
noi cuceriri ale,științei în practica 
lucrării pămîntului și a creșterii a- 
nimalelor : agricultura socialistă 
nu numai că oferă posibilități pen
tru introducerea pe scară largă a 
științei, dar nici nu poate fi con
cepută decît ca o agricultură orga
nizată pe baze științifice.

După cum se știe,. Hotărîrea pre
vede un complex întreg de măsuri 
menite să le creeze specialiștilor și 
familiilor lor condiții de viață co
respunzătoare. în regiunile Bucu- 
rești, Dobrogea și altele, multe gos
podării colective au și prevăzut — 
pentru planul lor din acest an — 
construirea de locuințe pentru in
ginerii agronomi și zootehnicieni. 
înțelepciunea populară îl învață pe 
fiecare președinte de gospodărie 
că „la fîntîna bună, mulți voi
nici s-adună", că, cu cît colectiva 
se va pricepe să creeze condiții mai 
favorabile, cu atît specialistul se va 
simți mai atașat de noul său loc. 
Nu există agronom care să nu fi 
fost impresionat de dragostea cu

Sint de puțină vreme 
în gospodăria colectivă 
din Buhoci, raionul Ba
cău. Dar am început să 
prind rădăcini, cum se 
spune. Văd că membrii 
gospodăriei au nevoie 
de sprijinul meu, aplică 
în practică sfaturile pe 
care le dau. Aici am 
simțit cu adevărat sa
tisfacția muncii de a- 
gronom. I-am ajutat pe 
colectiviști în planifica
rea producției și organi
zarea muncii, în aplica
rea metodelor agroteh
nice.

Am luat cunoștință 
cu mult interes de Ho
tărîrea partidului și a

guvernului cu privire 
la redistribuirea cadre
lor de specialiști din a- 
gricultură. Măsurile sta
bilite vor avea o mare 
însemnătate pentru dez
voltarea agriculturii 
noastre socialiste, pen
tru întărirea gospodă
riilor colective.

Hotărîrea este 
presie puternică 
jii partidului și
nului față de specialiștii 
care lucrează în agri
cultură, constituie un 
puternic îndemn să pu
nem toată puterea și 
capacitatea noastră de 
muncă în slujba sporirii

o ex- 
a gri- 
guver-

producției agricole. In 
gospodăria noastră sînt 
multe lucruri de făcut. 
Mă voi strădui să-i a- 
jut pe colectiviști să 
transforme dealuri ster
pe de pe teritoriul co
munei noastre în livezi 
de pomi și vii, să aplice 
metodele agrotehnice 
pentru a spori an de an 
recolta la hectar și pen
tru a folosi din plin 
posibilitățile de dezvol
tare a creșterii animale
lor.

J. PASCAL
ing. agronom în G.A.C. 

din comuna Buhoci, 
raionul Bacău

Cunoștințe agrozootehnice 
pentru masele largi ale colectiviștilor

prin jur, brăzdate de ogașe și ra- 
vene. S-au amenajat și plantat cu 
viță de vie anul trecut 7 ha, anul 
acesta alte 7. Inginerul se ocupă (Continuare în pag. a IlI-a)

Recentele Hotărîri ale 
C.C. al P.M.R. și ale 
Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne cu pri
vire la redistribuirea ca
drelor de specialiști din 
agricultură și la dezvol
tarea și îmbunătățirea 
învățămîntului agricol 
au o mare însemnătate 
pentru agricultura țării 
noastre.

Eu vreau să mă o- 
presc mai mult asupra 
învățămîntului agrozoo
tehnic de masă cu o 
durată de 3 ani, măsură 
pe care o socotesc ca 
foarte bine chibzuită. 
In gospodăria noastră 
colectivă, cursurile în
vățămîntului agrozoo
tehnic, deși organizate 
sporadic și cu un număr 
limitat de participanți, 
ne-au fost de un real fo
los. In urma însușirii 
unor cunoștințe despre 
care în trecut nici nu 
auzisem,- colectiviștii au 
putut lucra mai. ' bine 

■pămîntiil, iar recoltele 
au fost tot mai mari. 
Anul trecut am obținut

în medie la hectar 2250 
kg grîu de toamnă, 
22.000 kg sfeclă de za
hăr, 22.000 kg cartofi.

In iarna acestui an, 
pentru a răspunde do
rinței colectiviștilor de 
a-și îmbogăți cunoș
tințele agrozootehnice, 
consiliul de conducere 
a organizat 3 cercuri cu 
120 de participanți. Au 
fost ținute toate lecții
le conform programu
lui, ele fiind urmate de 
fiecare dată de demon
strații practice. In ve
derea aplicării cunoș
tințelor 
înființat 
mentale 
prevăzut 
5.000 kg 
be. 28.000 
zahăr, 2.500 kg grîu la 
hectar .Pe toată supra
fața agricolă a gospo
dăriei s-au aplicat mai 
bine regulile agrotehni
ce. Insămînțăr'ile de 
primăvară le-am ter
minat anul acesta în 
timpul optim. în prezent

învățate, am 
loturi experi- 
la care am 
obținerea a 

porumb boa- 
kg sfeclă de

se desfășoară din plin 
întreținerea culturilor.

Hotărîrea privind dez
voltarea și îmbunătăți
rea învățămîntului a- 
gricol a fost primită cu 
bucurie de către colec
tiviștii din gospodăria 
noastră. Organizarea 
cursurilor agrozooteh
nice de masă cu o du
rată de 3 ani și ținerea 
de seminarii recapitula
tive și examen la în
cheierea anului III vor 
contribui la o însușire 
mult mai temeinică a 
cunoștințelor agricole. 
Aceasta ne va ajuta să 
realizăm producții tot 
mai mari. Noi ne vom 
strădui ca un număr 
cît mai mare de colec
tiviști să participe cu 
regularitate la cursuri
le învățămîntului agro
zootehnic de masă, să 
învețe și să aplice in 
practică cele învățate.

IOAN HUPRÏCH 
președintele 

G.A.C. Dedrad, 
raionul Reghin

La Uzinele Chimice Romine din 
Capitală, printre fruntașii pro
ducției se numără și muncitoarele 
Niculina Vetu și Florentina Opri- 
șan. Ele conduc două brigăzi. 
Lună de lună, aceste brigăzi rea
lizează o cantitate tot mai mare 
de produse de bună calitate.

Pentru îmbunătățirea 
calității produselor

GALAȚI (coresp. „Soînteii“). — 
Muncitorii din secția acoperiri me
talice de la Uzina de tablă subțire 
din Galați obțin bune rezultate în 
îmbunătățirea calității tablei zin
cate și cositorite.

Inginerul Tatian Stanciu, împreună 
cu maistrul Nicolae Nicola și alți 
muncitori, a confecționat un dispozi
tiv ou ajutorul căruia se extrage tabla 
din baia de zinc în poziție verticală. 
S-a reușit astfel ca în prima jumă
tate a acestei luni să se obțină 98,2 
la sută tablă de calitatea I față de 
96,5 la sută cit prevedea planul.

---- ooo----Pe șantierul > Ginlești-Stadion
Anul acesta, constructorii noului 

cartier Giuleșli-Stadion din Capi
tală au de terminat 14 blocuri cu 
aproape 1.800 de apartamente. Lu
crările se desfășoară într,-un ritm 
intens. Majoritatea blocurilor se află 
la etajele 3 și 4, iar cîteva au intrat 
în finisaj. Pe partea dinspre calea 
ferată sînt aproape gaia 476 de 
partamente.

a-

TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, ■ 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii - Populare Romîne.

t •Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de ■ Miniștri 

al Republicii Populare Romîne »
București

Trecînd deasupra teritoriului Republicii Populare Romîne în drum 
spre Republica Populară Bulgaria, vă trimitem dv. și poporului frate 
romîn un salut cordial și cele mai bune urări.

N. HRUȘCIOV
Bordul avionului „TU-104“,
14 mai 1962

• - Excelenței sale
Dr. S ARV AP ALLI RADHAKRISHNAN

Președintele Republicii India
New Delhi

Stimate domnule președinte, . .. < '■' r , ■
Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre în înalta ■ funcție de președinte 

al Republicii India, este o deosebită bucurie pentru'mine să vă transmit 
cele mai cordiale felicitări.

Primiți, totodată, Excelență, din partea mea, a Consiliului de Ștat 
și a poporului romîn care păstrează o plăcută amintire de pe'urma vi- ■ 
zitei Dv. în Romînia, cele mai bune urări de sănătațe și fericire perso
nală, precum și de noi succese în activitatea Dv. îndreptată spre ' pro
gresul și prosperitatea poporului indian și spre apărarea păcii' în lume.

Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că re
lațiile de prietenie-și colaborare dintre Romînia și India se vor dezvolta 
și întări măi departe, în. interesul ambelor țări și al . înțelegerii inter
naționale. ’ . ,

înalta apreciere a muncii
Telegrame trimise C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 

de către unifăfi agricole socialiste decorate cu Ordinul Muncii cl. I

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne
—1 . •==----- -

- Alte unități agricole socialiste distinse recent de Consiliul de Stat al 
R. P. Romine cu „Ordinul Muncii“ clasa I au adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej personal telegrame prin care, mulțumesc pen
tru această distincție, care constituie o înaltă apreciere a muncii, a rea
lizărilor obținute sub îndrumarea și conducerea permanentă a organi
zațiilor de partid și un puternic imbold spre noi succese în activitatea 
de viitor.
„Munca unită, sprijinul de nădejde 

al partidului și statului ne-au adus an 
de an roade fot mai bogate de pe în
tinsele tarlale ale gospodăriei noastre vaci, precum și 2000 porcine, 4500 ovine 
colective •— se arată în-telegrama tri
misă de colectiviștii din satul Totoești, 
regiunea lași. Noi am obținut anul trecut 
în medie la hectar cîte 1.700 kg grîu, 
32.400 kg sfeclă de zahăr, iar de pe 
80 ha pesfe 4.500 kg porumb boabe. 
Sectorul zootehnic constituie comoara 
colectivei. Avem astăzi în proprietate 
obștească pesfe 250 taurine, 1000 
ovine, 81 porcine și altele. Anul trecut, 
producția de lapte planificată a fost 
depășită cu 300 litri pe fiecare vacă 
furajată. Toate acestea au contribuit la 
mărirea valorii zilei-muncă, care în anul 
1961 a fost de 40,30 lei.

în acest an am prevăzut să obținem 
de pe o suprafață întinsă 5000 kg po
rumb boabe la hectar în cultură neiri- 
gafă, să sporim producțiile la toate 
culturile. Sectorul zootehnic va fi dez-

volta! mult. La sfîrșiful anului 1965 vom 
ajunge să creștem în gospodăria agri
colă colectivă S00 taurine, din care 450

și 14.000 păsări. Pe măsura dezvoltării 
averii obștești vor crește și veniturile 
bănești ale gospodăriei noastre co
lective. Numai din vînzarea produselor 
vegetale și animale, pe bază de con
tract, vom realiza în acest an aproape 
trei milioane lei, iar fondul de bază 
va ajunge la 2.400.000 lei“.

„în cei 13 ani care au trecut de la 
înființarea gospodăriei noastre — se 
spune în telegrama trimisă de colecti
viștii din comuna Berveni, regiunea 
Maramureș — am simțit în permanență 
grija părintească a partidului, ajutorul 
multilateral primit din partea statului 
nostru democrat-popular. Ne angajăm 
în fața conducerii partidului că vom 
lupta neobosit și de acum înainte pen
tru creșterea producției agricole ve
getale și animale prin aplicarea tuturor 
metodelor agrozootehnice, contribuind 
astfel înfr-o măsură mai mare la spori
rea producției agricole marfă. în anul 
acesta vom livra pe bază de contract 
310 tone cereale, ' 150 tone floarea- 
soarelui, 6057 hl lapte, 210 tone carne. 
Ne vom strădui și în viitor să împărfă-

(Continuare în pag. Il-a)

Spectacol de gală prezentat de Ansamblul 
de stat de dansuri

stat de dansuriAnsamblul de 
populare al Uniunii Sovietice condus 
de Igor Moiseev, artist al poporului 
al U.R.S.S., a prezentat marți seara 
un spectacol de gală în sala Pala
tului R. P. Romîne.

Au asistat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
membri ai C.C. al P.M.R.,' ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, personalități 
ale vieții culturale, un numeros pu
blic. '

Au luat parte șefi ai misiunilor

I

populare al U.R.S,S.
diplomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Conducătorii de partid și de stat 
au fost primiți cu puternice ovații 
de asistență.

înainte de începerea spectacolu
lui, orchestra ansamblului a intonat' 
imnurile de stat ale R. P. Romîne 
și U.R.S.S.

în pauza spectacolului, conducăto
rii de partid și de stat s-au întreținut 
cu artistul poporului,, Igor Moiseev.

Spectacolul, care s-a bucurat de 
un mare succès, a' pfjlé'juit' o mani
festație de caldă simpatie față de 
solii artei sovietice.

Artiștilor le-au fost oferite flori 
din partea C.C; al PiM.R., Consiliu
lui, dé Stat și Consiliului de.Mi
niștri. (Agerpres)

De cîteva luni, inginerul agronom Iosif Măianu, proaspăj absolvent al Institutului agronomic „N. Băl- 
cescu'f din București, lucrează în gospodăria colectivă din comuna Roșiori, regiunea București, Iată-1 în 
fotografie (stingă) discutînd cu un grup de Colectiviști despre felul cum trebuie organizată pentru a doua zi 
munca de întreținere șj culturilor. înaintq à vizitaiîmpreună cu președintele gospodăriei, Ion Rădu- 
canu — tarlaua cir porumb unde urmează să înceapă prășltul (dreaptă). (Foto/Gh. .Vințilă)

'tajj ermanerita îh- 
noire a litora

lului, peisajul său 
arhitectonic în con
tinuă transformare 
ne obligă să revenim în fiecare pri
măvară cu acest reportaj devenit 
tradițional.

Așadar, ce surprize, ce contururi 
și culori necunoscute ne rezervă o 
călătorie pe litoralul anului 1962 ?

Mai ales în acest an, o asemenea 
călătorie trebuie să înceapă cu un 
urcuș.

ASCENSIUNE LA... MAMAIA
Pînă acum, numai pescărușii au 

putut privi orizontul de la această 
altitudine. De la etajul 14 al hotelu
lui. „Parc“ marea pare de un albas
tru mai profund, iar noul peisaj al 
Mamaiei se desfășoară în toată stră
lucirea sa. Implîntată la extremita
tea de sud a stațiunii, această nouă 
construcție, suplă și îndrăzneață, îi 
anunță încă de departe vizitatorului 
frumusețea orașului balnear în care 
va pătrunde. Apoi, coborînd și ur- 
cînd la dif erite niveluri,. ca punțile 
unui transatlantic, terasele noilor ho
teluri cu 12, 10 sau 4 etaje se ali
niază spre nord, înconjurate de o- 
glinzi de apă, de covoare de iarbă 
și flori. Și toată această operă a ar- 
hitecților și constructorilor noștri, a- 
ceastă nouă altitudine și perspectivă 
a Mamaiei, înseamnă în limbajul ci
frelor un adaus de 5000 de locuri la 
capacitatea de anul trecut a sta
țiunii.

„Litoral 1962“ înseamnă deci la 
Mamaia: 9 hoteluri, 4 restaurante, un 
mare centru comercial, ca să nu po
menim decît noutățile cele mai im
portante. Și, dacă vreți, adăugați în 
serile cu lună mireasma celor 200.000 
de flori, întregind imaginea de far
mec și poezie a Mamaiei din această 
vară.

SPRE SUD CU... L1TORETA

Călătorind spre sud sub soarele 
și briza mării, nu putem trece cu

vederea noutățile din străvechiul To
mis. Printre alte aspecte și construc
ții noi, turiștii din apropiatul sezon 
vor întîlni la Constanța hotelul 
„Continental“, reamenajat și com
pletat cu o anexă încăpătoare, cu un 
restaurant și o cramă plină de bo
găția podgoriilor noastre, cu frumu
sețea cântecelor populare. Iar spre 
șiragul de stațiuni ale litoralului vom 
călători mai repede și mai confor
tabil decît în anii trecuti: 22 auto
buze și 8 microbuze, 25 de autobuze 
vor circula pe șoselele de pe țărmul 
mării.

Așadar, cu „litoreta" (aceasta e de
numirea surprin
zător de muzicală 
pe care constăn- 
țenii au dat-o ele
gantului microbuz 
romînesc) să por- 
.nim mai departe 
spre sud.

Admirăm, în dru
mul nostru, cons
trucțiile și peisa
jul proaspăt din 
Eforie-nord : sta
țiunea, cu binecu
noscutele clădiri 
moderne,. în culori 
de pastel, 
zone 
zile 
miile 
firi.

Iată-ne la Efo- 
rie-sud. La înce
putul sezonului, 
noul restaurant' își 
va primi oaspeții, 
iar două dintre 
blocurile comple
xului în construc
ție sînt gata. E- 
xista aici în trecut

o-amenajare rudimentară, o plajă în
ghesuită între garduri de lemn. Noua 
construcție,• modern și'ingenios con
cepută, va oferi binefacerile soare
lui.și ale nămolului unui număr de 
3000 de /oameni, pe. o plajă întinsă 
pe ,10.000 mp. Dar cum vor arăta in
terioarele noului complex de pe fa
leza. aceleiași stațiuni ? 280 de ca
mere .mobilate confortabil, cu insta
lație ■ de. apă caldă. Întinerirea aces-: 
tei vechi stațiuni. e ilustrată și de 
construcția noului restaurant care, 
prin aspectul și utilajul său modern 
de autoservire; va rivaliza desigur 
cu cele mai frumoase restaurante ale

litoralului. Și, la 
toate acestea, -se 
adaugă o nouta
te :■ la centrul de 
repartizare a. oa

menilor muncii veniți la Eforiç-sud 
va funcționa un număr dublu de 
ghișee față de anul trecut.

■ La capătul călătoriei noastre spre 
stid,. o nouă surpriză ne rezervă 
Mangalia: o casă de cultură reali
zată după un proiect modern, cu 
scenă și ecran lat, cu o capacitate 
de peste 400 de locuri.
. Deci, începind .cu catargul de be
ton și sticlă'al Mamaiei și pînă la

PAUL DIACONESCU

noile 
verzi. . stră- 
modernizate, 
de tranda-

(Continuare în pag. Il-a)

MAMAIA. Noul hotel „Victoria''.
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Com lucrez singur 100 de hectare
întreaga suprafață pe 
care o lucrez am împrăș
tiat în toamnă cîte 15 
tone gunoi de grajd și 
350 kg superfosfat, la fie
care hectar.

Acum am început pră- 
șitul. Am și terminat pri
ma prașilă pe cele 20 ha 
cultivate cu floarea-soa
relui, iar pe cele 30 ha 
cu porumb am executat 
lucrarea cu sapa rota
tivă. în graficul personal, 
în care am planificat lu
crările ce trebuie făcute, 
am prevăzut ca la cul
tura porumbului și a flo- 
rii-soarelui să dau 4 pra- 
șile mecanic.

împreună cu agrono- 
floarea-soarelui și 30 cu mii, zilnic urmăresc sta

rea de vegetație a plan
telor. E foarte bine ca un 
mecanizator să-și însu
șească și noțiuni de agro
tehnică. De aceea citesc 
mereu broșuri și alte lu
crări de specialitate.

încă de acum, eu și cei
lalți mecanizatori lucrăm 
la reparatul combinelor. 
Una din preocupările 
mele este și buna între
ținere a tractorului. Zil
nic îl gresez și controlez 
unele piese. Respect cu 
strictețe și reviziile 
riodice. Ca 
anul trecut, 
torului i s-a 
ma reparație 
eu lucrasem 
el 7.600 ore, 
1.600 ore peste normativ. 
Acum, după reparația ca
pitală, am lucrat 1.300 
ore cu el și pot spune că 
merge ca ceasul. Din ex
periență proprie mi-am 
dat seama i " 
nerea unor 
cît și buna 
tractorului 
mecanizator, 
două lucruri se pot rea
liza fără eforturi prea 
mari dar totul tebuie fă
cut organizat, planificat. 
In această muncă tre
buie să fii și pasionat. 
Eu sînt îndrăgostit de a- 
ceastă meserie pe care o 
practic de mai mulți ani.

întrecerea începută cu 
ceilalți mecanizatori din 
gospodărie o continui 
pentru a obține produc
ții care să depășească 
pe cele planificate. Și a- 
ceastă posibilitate o are 
fiecare mecanizator.

Cu 4 ani în urmă, în 
gospodăria de stat Se
garcea, regiunea Oltenia, 
au luat ființă brigăzi de 
mecanizare completă. De 
atunci lucrez singur cu 
tractorul cîte 100 ha. 
Organizîndri-mi bine mun
că am.. reușit să fac lu
crări la timp și de cali
tate. Ca urmare, produc
țiile obținute au depășit 
întotdeauna pe cele pla
nificate. Anul trecut, am 
realizat o producție me
die la hectar de 3.700 kg. 
grîu, 3.200 kg sorg și 
3.200 kg porumb boabe.

Anul acesta răspund 
de producția de pe 50 
ha cu grîu, 20 ha cu

porumb de pe care 
urmează să 6e obțină o 
producție medie de 5.000 
kg boabe în cultură ne
irigată. Cum am lucrat 
pînă acum la aceste cul
turi ? Tn vara anului tre
cut, pe un teren care fu
sese cultivat cu mazăre 
am făcut arătură cu trac
torul la 28-30 cm. adîn- 
cime și apoi am discuit 
de două ori. înainte de 
arătură am administrat 
cîte 300 kg superfosfat la 
fiecare hectar. Pe la ju
mătatea lui octombrie pe 
acest teren am însămînțat 
grîu. Cînd zăpada se to
pea,- prin luna februarie, 
peste cultura grîului s-au 
împrăștiat cîte 100 kg azo
tat de amoniu la ha, iar 
prin aprilie am executat 
o grăpare. Acum cultura 
grîului se prezintă foar
te bine. Respectînd indi
cațiile agrotehnice, în 
toamnă' am făcut arătura 
adîncă și pe restul tere
nului.

Cu toate că în aceas
tă primăvară ploile și 
temperatura scăzută au 
încercat să" ne întîrzie 
cu semănatul,' totuși am 
executat aceste lucrări . 
într-un timp scurt. In nu
mai cinci zile eu am în
sămînțat cele 50 ha cu po
rumb și floatrea-soarelui:. - 
Spre depsebirș de anul 
trecut cînd porumbul s-ă . 
însămînțat pe rînd, bob' 
cu bob, acum, folosind 
semănătoarea cu clape
le, am însămînțat în cui-1 
buri la distanță de 30- 
35 cm. Astfel, răritul nu 
mai e necesar, iar Ia tiec- 
iar se asigură o densi* 
täte de 35.000-40.000 plan» 
te. Pentru a obține 5.000 
kg boabe la hectar în 
cultură neirigată de pe

pioape 30.000 kg fasole 
și peste 80.000 kg do
vleci, un furaj foarte va
loros pentru hrana por
cilor și vitelor. în afară 
de acestea am mai ob
ținut aproape 10.000 lei 
din vînzarea semințelor 
de dovleci. în medie, 
după calculele noastre, 
culturile intercalate prin
tre porumb ne-au adus 
anul trecut un venit su
plimentar d9 circa 1.000 
lei la hectar.

Din raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
prezentat la sesiunea 
extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale, am aflat 
că în multe gospodării 
colective s-au obținut ve
nituri și mai mari de pe 
urma culturilor interca
late, acestea fiind o sur
să suplimentară de spo
rire a producției la hec
tar. Discutînd cu membrii 
și candidații de partid, 
cu consiliul de conduce
re al gospodăriei și cu 
alți colectiviști, noi am 
hotărît să extindem în 
primăvara aceasta cultu
rile intercalate de la 350 
ha, cît prevăzusem ini-

cu

se
am

țial, la 480 ha, adica pe 
întreaga suprafață 
porumb.

Iată cum am făcut 
mănatul : fasolea
pus-o în cuiburi cu sapa, 
mergînd pe urmele lăsate 
de semănătoare, la fie
care al 3-lea rînd. Pe 
rîndul rămas liber din 
acest interval, am însă
mînțat dovleci, dar la o 
distanță mult mai mare. 
Am avut grijă, bineînțe
les, ca prin aceste cul
turi să nu micșorăm den
sitatea firelor de porumb 
la hectar.

Extinzînd culturile in
tercalate printre porumb, 
noi vom obține în acest 
an, în plus, cel puțin 
90.000 kg fasole și peste 
100.000 kg dovleci. Iată 
așadar ce avantaje aduc 
gospodăriei noastre cul
turile intercalate printre 
porumb.

ION ILIEȘ 
membru în consiliul 

de conducere al G.A.C. 
„înfrățirea“, comuna 
Tiream, raionul Carei

pe- 
urmare, ■ 

cînd trac- 
făcut pri- 

capitală, 
efectiv cu 
adică cu

că atît obți- 
recolte mari 
funcționare a 
depind de 

Și aceste

DUMITRU MANDA 
mecanizator 

G.A.S. Segarcea 
regiunea Oltenia

Culturile intercalate printre porumb 
izvor de mari venituri

La noi, în comuna Ti- 
rearn, a devenit o tradi
ție sä cultivăm fasole și 
dovleci intercalat prin 
porumb-. Aceste culturi 
au adus în ultimii ani 
gospodăriei noastre co-

mari. 
exem- 
partea 

a fost 
secetos, noi am realizat 
în plus de pe cele 280 ha 
cultivate cu porumb a-

lective venituri 
Anul trecut, de 
piu, deși prin 
locului timpul

Creșterea vițeilor după metode noi
îngrijirea tineretului 

taurin este socotită în 
gospodăria noastră ca o 
muncă de mare răspun
dere. Eu lucrez la în
grijirea vițeilor care au 
între 3 săptămîni și 3 luni. 
La această vîrstă vițeii 
au nevoie, în primul rînd, 
de o hrană bună și dată 
la timp, de un adăpost 
curat. Mă strădui să asi
gur toate aceste condiții.

Munca mea începe la 
ora 5,30 dimineața, cînd 
dau vițeilor cîte 0,5 kg 
trifoi. Apoi, urmează a- 
lăptarea cu biberonul. 
Cantitatea de hrană 
dată zilnic, cît și pro
porția de lapte smîntînit 
și nesmîntînit, 
după vîrsta fiecărui vi
țel. Celor mai- mici le 
dau, la ore precise, în 
total 6 litri lapte integral 
și 2 litri lapte tras. Cînd 
ajung aproape de vîrsta 
de 2 luni și jumătate, vi
țeii nu mai primesc de
cît lapte tras, dar în can
tități sporite — pînă la 
12 kg. Am grijă ca lap
tele să aibă aceeași tem
peratură ca și atunci 
cînd este muls. în jghea
burile pentru hrană pun 
apoi 200—600 grame de 
concentrate, fîn, morcovi 
și sfeclă tocată. în rație 
intră și 10—15 grame 
sare, 30—40 grame praf 
de oase. în timpul verii, 
vițeii primesc nutrețuri 
verzi, iar cei mai mari 
sînt scoși la pășune. Ra
țiile de hrană sînt afișate 
în grajd și le respect în
tocmai. Cantități mai

mari se dau numai vițe- 
lușelor mai debile. Așa 
s-a întîmplat cu trei vi
țele care se născuseră 
cu o greutate mai mică. 
Acestora le-am dat o a- 
tenție specială, eram 
toată ziua cu ochii pe 
ele. Primeau un supli
ment de hrană, precum 
și furaje cu antibiotice. 
Acum nimeni nu le mai 
deosebește de celelalte. 

Vițelele au nevoie de 
o curățenie corporală e- 
xemplară. De mai multe 
ori pe zi le perii și le 
țesăl. în tot timpul mă 
port blind cu eje.

Animalele trebuie fe
rite de răceală și de boli, 

diferă Dimineața și seara eu 
le schimb paiele de aș
ternut. în ce privește bo
lile, acestea pot fi preve
nite prin respectarea re
gulilor de igienă. Pro- 
cedînd așa, nu am avut 
cazuri de îmbolnăvire.

Munca de creștere a 
vițeilor, făcută cu con
știinciozitate și răbdare, 
nu poate da decît rezul
tate bune. Toate seriile 
de viței, predate de mine 
pînă acum, au depășit 
greutatea prevăzută de 
circa 120 de kg. Colec
tiva noastră are în 
prezent 362 vaci. Cele 
mai valoroase sînt din 
prăsită proprie, ceea ce 
reprezintă o mîndrie 
pentru mine și pentru 
ceilalți îngrijitori.

ELENA SOLOMON 
îngrijitoare de viței 
la G.A.C. Sînpetru 

regiunea Brașov

Buna organizare a 
își spune cuvîntul

11 uncii

Spre Poiana 
narciselor

Tn apropierea Făgărașului se află
o întinsă poiană unde pe la mijlo
cul lunii mai încep să înflorească 
minunatele narcise. Localnicii au 
denumit această poiană Vadul narci
selor. Spre acest monument al naturii 
se îndreaptă la sfîrșit de săptămînă 
mii de oameni ai muncii din Bra
șov, București și din alte locuri ale 
țării. Ei vin la Vadul narciselor cu 
trenuri speciale, cu autocarele O.N.T., 
motociclete, autobuze.

Mii de turiști și excursioniști au 
petrecut recent o duminică plăcută 
în mijlocul florilor. întrucît- narci
sele rămîn înflorite mai bine de trei 
săptămîni, agențiile O.N.T.-Carpați 
din București, Brașov, Sibiu și din 
alte localități organizează excursii 
la Vadul narciselor și în duminicile 
următoare.

• O—

LITORAL 1962
(Urmare din pag. I-a)

orga de lumini a scenei din Manga
lia, „litoralul 1962“ se conturează ca 
un peisaj divers și armonios.

FRUMUSEȚI VECHI Șl NOI

Litoralul e frumos prin definiție; 
ce frumuseți l-ar mai putea împlini? 
Și totuși „frumusețile milenare aduc 
un salut tinereții orașului“ — cum 
a notat recent în cartea de impre
sii a muzeului arheologie o turistă 
din Milano.

O emoție nouă vor încerca .vizita
torii acestui muzeu privind, vesti
giile civilizației tomitane, de curînd 
descoperite la Constanța, printre 
care se numără cîteva lucrări de o 
mare valoare artistică. O emoție 
nouă vor încerca și vizitatorii. mu
zeului de artă plastică în fața unor 
pînze de Grigorescu, Andreescu, Lu- 
chian, Petrașcu, Pallady.

Dar pentru toți vizitatorii, litora
lul începe să devină în această vară 
un adevărat muzeu în aer liber prin 
noile lucrări de sculptură și pictură 
murală care se amplasează la Ma
maia și Eforie, la Mangalia și Con
stanța.

Iată doar cîteva imagini, surprinse 
uneori cu anticipație, în această că
lătorie de-a lungul țărmului mării. 
Forfota verii se simte de pe acum. 
Mii de oameni tencuiesc ultimele fa
țade, aștern covoarele de gazon . și 
flori, amplasează .'statui, aducînd în 
peisajul de ieri al litoralului contu
ruri și culori inedite. Litoralul, „li
toralul 1962“ își așteaptă oaspeții, 
mai frumos, mai ospitalier, ca orir 
cînd.

La spectacolul Ansamblului de Stat de dansuri populate al Uniunii Sovietice

J?

♦

Prin turneele întreprinse în anii 
1945, 1951 și 1957, Ansamblul de 
Stat de dansuri populare al Uniunii 
Sovietice condus de ' Igor Moiseev 
a ’ devenit bine cunoscut în țara 
noastră, cucerindu-și simpatia și 
admirația deplină a publicului.

Și iată că această excepțională 
formație artistică e prezentă din 
nou pé scenele noastre. Spectaco
lele sale au întrecut toate așteptă
rile, oferind un program varieri, al
cătuit din numere de o înaltă cali
tate, care au captivat ’ și entuzias
mat pe spectatori.

Ansamblul prezintă o gamă bo
gată de genuri coregrafice, de la 
minunatele suite de dansuri popu
lare la dansul de caracter executat 
cu o tehnică strălucită, de la dan
surile cu tematică umoristică și 
pînă la parodia satirică ascuțită.

Dansurile popuîqre „Vara", din 
suita „Anotimpurile", dansul rus 'de 

'■ ansamblu și „Gopak-ul", deși cu
noscute și de mai j înainte,-?din tur
neele efectuate în țara noastră, pot 
fi oricînd privite cu același viu in
teres. Ele pornesc de la creația 
populară, interpretată la un înalt 
nivel de perfecțiune și îmbogățită 
printr-o punere în scenă deosebit 
de ingenioasă. Construcția acestor 
'Suite, prin deplina unitate de con-

------ .. - ---------

înalta apreciere a muncii
(Urmare din pag. I-a)

șim experiența cîșfigafă de noi tinere
lor gospodării agricole colective și ce
lor slab dezvoltate, pentru ca și acestea 
să ajungă în scurf timp la nivelul celor 
fruntașe“.

„Ne angajăm ca, sub îndrumarea 
permanentă a organizației de partid, să 
obținem producții mari de cereale la 
hectar, să sporim efectivul de a- 
nimale proprietate obștească, să con
tribuim din plin la fondul centralizat 
al sfatului cu produse agroalirrientare 
— se subliniază în telegrama trimisă de

(Foto: Gh. Vințllă)

ționare, dezvoltarea economiei na
ționale și opera de culturalizare • a 
maselor, pornind de la lichidarea 
grabnică a analfabetismului,

„Vechi cadril", aparținînd ciclului 
„Tablouri din trecut", prezintă în 
haina umorului fin, ironic și plin de 
poezie opt tipuri diferite, grupate. în 
patru cupluri ; tetele sfioase cu par
tenerii, dar măsurîndu-se ’au supe
rioritate-între’ele, băieții.: ,'c’lemni 

.Mocanul șiret", îmbinînd 91 înțepați. Deși pașii executați .sînt 
------; dansatorii realizează,’ nu-

cepție între evoluția coregrafică și 
cea muzicală, întregită de o costu
mație splendidă, pune în valoare 
elementele specifice fiecărui dans 
popular, coloritul său original.

Iar interpretarea... aici se poate 
vorbi de un ansamblu de soliști, 
căci fiecare dintre .intejpre.ți. poate, 
fi un perfect solist,. care .execută, 
partitura coregrafică cu. .o virtuozi
tate fără cusur.

Dansul „1 
tema principală — ascuțimea de 
spirit a unui flăcău mic de statură

Spectacolele Ansamblului 
de Stat de dansuri populare 

al Uniunii Sovietice

'Anul trecut, în Septembrie, în zia
rul nostrți a apărut un articol în 
care erau criticate o série de de
ficiențe existente la uzina metalur
gică din Bacău. Printre altele se ară
ta ,că întreprinderea nu numai că 
nu a îndeplifiit angajamentele luate, 
dar că nu și-a realizat nici sarcinile 
de plan la o serie de indici impor
tanți : producția globală și pe sorti
mente, prețul de cost etc. Toate 
acestea — în bună măsură, ca ur
mare a lipsei de preocupare a fos
tei conduceri a întreprinderii pen
tru organizarea, și urmărirea produc
ției, pentru reducerea . consumurilor 
specifice și aplicarea propunerilor 
făcute de muncitori și tehnicieni.

Analizînd situația din uzină, forul 
tutelar a luat, deși cu întîrziere, 
unele măsuri care să ducă, la lichi
darea deficiențelor semnalate. Prin
tre aceste măsuri a fost și înlocui
rea directorului Traian Grigorescu și 
a contabilului șef.

Noua conducere, sprijinită de or
ganizația de partid, s-a străduit să 
îndrepte lucrurile în întreprindere. 
A fost întocmit un plan general de 
măsuri tehnico-organizatorice menit 
să ducă la îmbunătățirea procesului 
de producție. In prezent peste 30, 
din cele circă 70 măsuri tehnico-or
ganizatorice incluse în plan, au și 
fost aplicate în producție. Eficiența 
lor este oglindită de rezultatele ob
ținute de colectivul întreprinderii pe 
primele' 4 luni ale anului. Planul 
producției globale a fost îndeplinit 
în proporție de 103,9 la sută. Pro
ductivitatea muncii pe primul tri
mestru a fost realizată în proporție 
de 100 5 la sută. Succese s-au rea
lizat și în ce 
producției.

LA UZINA METALUROICĂ DIN BACĂU

zată aici producția depind mult te* 
zultatelè muncii celorlalte secții —< 
mecanică, montaj etc. Era și firesc 
deci ca principalele măsuri luate de 
actuala conducere a întreprinderii să 
fie îndreptate tocmai aici.

într-un timp relativ scurt, la tur
nătorie s-au obținut importante îm
bunătățiri în organizarea muncii. In 
primul rînd a fost organizată judi
cios munca echipelor. Pînă la sfîr- 
șitul anului trecut formatorii și 
turnătorii lucrau oarecum de-a 
valma. Primele 4 ore din zi forma
torii le foloseau pentru executarea 
formelor. în acest timp turnătorii nu 
lucrau din lipsa formelor, pierzîn- 
du-și timpul cu tot felul de treburi 
mărunte. Ultimele 4 ore formatorii 
le foloseau pentru a da ajutor la 
turnare. în acest mod se risipea 
timp prețios. Dezbătutul pieselor 
făcea în schimbul II.

Acum formatorii execută timp 
opt ore numai forme. Pe măsură
formele sînt pregătite turnătorii exe
cută turnarea. O altă brigadă execu
tă în continuare dezbătutul. în felul 
acesta se elimină timpii morți, iar 
productivitatea muncii crește simți
tor.

De asemenea, au fost luate și alte 
măsuri, cum ar fi crearea unui
lier separat de confecționare a mo
delelor metalice. La secția II meca
nică, unde exista în permanență gî- 

. tuire în producție, s-a creat cel de-al 
doilea schimb pe mașini. Tot aci s-a 
trecut la prelucrarea tijelor pentru 
armături în flux tehnologic,

'Acestea sînt doar cîteva clin mă
surile luate privind organizarea mai 
bună a procesului de producție.

Procedee tehnologice 
cu eficacitate ridicată

se

de
ce

privește ritmicitatea

Ö atenție mare a fost dată îmbu
nătățirii tehnologiei, introducerii și 
extinderii unor metode și procedee 
tehnologice cu eficacitate economică 
ridicată.

Procedeul de uscare a miezuri
lor mici cu bioxid de carbon nu este 
un procedeu necunoscut, nou. Dar el 
s-a dovedit a fi unul din cele mai 
potrivite și cu eficacitate ridicată 
în condițiile specifice de lucru din 
turnătoria uzinei metalurgice. Acest 
procedeu reduce la jumătate durata 
de uscare. Miezurile se usucă „la 
liber", fără să mai fie introduse în 
uscătoare. Procedeul a fost extins 
în trimestrul I la încă 20- repere ; 
pe lîngă faptul că asigură o produc
tivitate ridicată el înlătură și unele 
din cauzele rebuturilor.

O altă metodă care a cunoscuî 
extindere este turnarea în cochîle, 
metodă care asigură o productivitate 
mai ridicată și o calitate mai bună 
a pieselor. De asemenea, în uzină se 
folosește acum metoda insuflării de 
oxigen în cubilouri, prin care se 
scurtează timpul de elaborare a șar
jelor.

Toate aceste măsuri au dus la 
creșterea indicelui de utilizare a su
prafeței de turnare cu 120 la sută 
în trimestrul I 1962, față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

ate-
Posibilifăti mai mari 

de reducere a preșului de cost

Timpul de lucru — mai bine 
folosit

Șecția de bază, hotărîtoare, a uzi
nei metalurgice din Bacău este tur
nătoria. De modul cùm este organi-

La uzina metalurgică din Bacău, 
în 1961 prețul de cost n-a fost rea
lizat aproape lună de lună. Aceasta, 
datorită atît deficiențelor existente 
în activitatea financiară, cît și de
pășirii consumurilor specifice de 
metal.

In 1961 uzina' a avut stocuri stx-

pranormative care au 'imobilizat 
fonduri importante și au pus 
întreprinderea într-o situație finan
ciară grea. împrumuturile restante 
la Banca de stat au ajuns la un mo
ment dat là peste 2.000.000 lei. Nea- 
vînd disponibil în contul de produc
ție, uzina a fost nevoită să plătească 
dobînzi și majorări care grevau pre
țul de cost.

în urma măsurilor luate de noua 
conducere a întreprinderii stocurile 
supranormative au fost reduse cu 60 
la sută la materii prime și materiale 
și s-au lichidat complet la obiecte 
de inventar și la producția netermi
nată. Aceasta, ca și lichidarea unor 
debitori, au îmbunătățit mult situația 
financiară a întreprinderii.

Unele succese s-au obținut și-în1 
ce privește reducerea consumurilor 
specifice de metal, în . special. .prin 
reducerea adaosurilor dé prelucrare 
la piesele turnate. :

Toate acestea nu puteau să nu in
fluențeze în mod pozitiv asupra pre
țului de cost. în primul trimestru 
s-a realizat o reducere a prețului 
de cost de 5,3 la sută față de 4 la 
sută cît era stabilit.

Aceste rezultate arată că întreg 
colectivul uzinei metalurgice și-a pus 
la inimă problema reducerii prețului 
de cost. Totuși, la o analiză mai 
atentă a posibilităților întreprinderii 
se constată că prețul de cost putea 
fi micșorat și mai mult dacă s-ar fi 
acordat în special mai multă atenție 
gospodăririi metalului. în primul tri
mestru al anului s-au consumat cu 
aproape 60 de tone mai multă fontă 
decît era prevăzut, în bună parte din 
cauza rebuturilor.

Conducerea întreprinderii, orga
nizația dç partid, întregul colectiv 
trebuie să-și îndrepte mai mult a- 
tenția spre mai buna gospodărire a 
metalului. Măsurile luate în această 
direcție în ultima vreme vor putea 
duce la micșorarea procentului de 
rebuturi, dar ele se cer completate 
cu altele.

Fără îndoială că muncitorii, - teh
nicienii și inginerii uzinei meta.lur- 
gice-Bacău, așa cum au știut să în
lăture o serie de deficiențe din tre
cut, să îndrepte lucrurile pe un făgaș 
bun și să obțină unele succese în 
producție, vor ști în continuare să-și 
îmbunătățească activitatea, asigurind 
îndeplinirea exemplară a planului la 
toți indicii.

colectiviștii din comuna însurăței, re
giunea Gaiafi. La sfîrșiful anului 1962 
asigurăm că vom realiza următoarele : 
de pe o suprafață de 1.200 hectare 
2.800 kg. porumb boabe la ha, iar de 
pe 300 ha 5000 kg porumb boabe la 
ha în teren neirigat; de pe 1.050 ha 
1.730 kg grîu la ha, iar de pe 250 ha
I. 600 kg floarea-soarelui la hectar. Né 
angajăm, de asemenea, să obținem 
3.100 litri lapte pe cap de vacă furajată, 
față de. 2.500 litri lapte planificat, de 
la un număr, de 240 vaçi. în acest fel, 
la sfîrșiful anului fondul de bază va fi 
de 8.000,000 lei, averea obștească de
II. 000.000 lei, iar veniturile de
7.000.000 lei“.

în telegrame, colectiviștii din gospo
dăriile agricole colective din Tofoești, 
Berveni și însurăței își exprimă tot
odată hotărîrea de a munci cu însufle
țire pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor trasate agriculturii de către 
Congresul al Ill-lea al P.M.R., pentr.u 
traducerea în fapt a hotărîrilor adop
tate de istorica sesiune extraordinară a 
Marii Adunări Naționale, contribuind 
astfel la înflorirea patriei noastre dragi, 
la creșterea bunăstării întregului popor.

N. MOCANU 
_ coresp. „Scînteii"

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
CASA CU TREI FETE — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : MACBETH — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : SICILIANA
— (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTAR.V (Sala 
■ Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— (orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLËE ȘI DOAMNA MOON — (ore
le 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : TACHE, IANKE ȘI CADIR
— (orele 19,30). (Sala Studio) : CRED IN 
TINE — (orele 19,30).

TEATRUL de' COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (ore
le 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FEȚE — (orele 20). (Sala 
■pentru copii) : SALUT VOIOS — lo
vele 17).

TEATRUL
GIULEȘTI: 
le 19,30).

TEATRUL
TANASE“ (Sala Savoy) : VORBA 
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoriei 
CONCERT IN RE... HAZLIU — (ore
le 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
MÄRIUCA ȘI MERELE DE AUR și GĂ
INUȘA HARNICĂ — (orele 16). (Sala 
Academiei) : HARAP ALB — (orele 16).

CINEMATOGRÀFE : LUNGA NOAPTE 
A LUI ’43 : Patria (9,30; 11,45 
19; 21,15), “ ....................
16,45; 19;
1 Mai (10; 
(11; 15; 17; 
rescu (20). 
mascop ;
21,30), Elena Pavel (8,30; 
18,30; 21), GJ1. Doja “' 
16,15; I'.''.-'":. ‘
14‘ 16,30;. 19; 21,30), Stadionul Giulești
(orele 20,15), G. Coșbdc (10; 12,30; 15,30; 
18; 20 30j. ȘOFERII IADULUI rulează la 
cinematografele-Magheru (9,30; 11,15; 14; 
16,15; 18,45: 21.15), I. C. Frimu (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30 — înfrățirea în
tre popoare (10,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Volga (9,30; 12; 14,30; 16,30; 19; 21,15),

MUNCITORESC 
FATA CU PISTRUI

C.F.R.-
— (ord-,

SATiRic muzical;

aceeași,
mai prin maniera interpretării,., dife
rențierea personajelor caracterizate 
în acest moment coregrafic.

Parodia „înapai la maimuță" -ri
diculizează convingător-maniera de 
dans și ținuta Vestimentară à ama
torilor de rock-and-roll, dețnonstrind, 
prin redarea' celor mai autentice 
figuri ale acestui dans și prin pre
zentarea unor costuțne la fel de au
tentice, degenerarea la care ajung 
asemenea manifestări.

Dansurile solistice au constitțiiț
■ culmi ale artei, interprețitor, „L'țf.păi' 

tinaj" a arătaț gama variată de po
sibilități ale celor trei soliști,, core
grafia folosind resursele dansului 
clasic de mare .virtuozitate cu sări
turi și piruete spectaculoase,. dina
mice și. transformînd pentru mo? 
ment scena. într-un iluzoriu crîmpei 
de patinoar.

„Polca peste picior*, cerîrid soliși \ 
tului un meșteșug desăvîrșit, dansul 
calmuc, lucrat cu minuțiozitate de 
filigran, sau dansul uzbec, ' combi- 
nînd interpretarea comică cu figuri 
de pură, jonglerie, precum și cele
lalte numere din spectacol au în- 
cîntat spectatorii prin execuția ma- ■ 
gistrală și prin originalitatea con
cepției coregrafice.

Toate producțiile acestui minunat 
colectiv depășesc cu ușurință ram
pa, ajungînd în modul cel mai di
rect să transmită spectatorului emo
ții artistice de neuitat. Lipsite de 
orice artificiu, succesul lor se ba
zează pe de-a-ntregul pe calitatea

■ interpretării.
Menționării și aportul- însemnat 

dat de Orchestră, 'p.riu. âiănjamen-

— cu un înfocat dans de ansam
blu, smulge spectatorilor 
rîs și „bisuri" adresate 
tării. . . . .

Suita marinărească „O 
pori' a obținut nenumărate aplauze 
la scenă deschisă pentru felul cum 
exprimă conținutul tematic în ima
gini de o plasticitate desăvîrșită. 
Compusă din două părți, ea ne dez
văluie în prima parte aspecte ale 
muncii marinarilor pe covertă. A- 
dunarea, apelul, curățenia și lustru
itul vasului sînț redate cu o mare 
simplitate de mijloace, scoțînd și 
mai mult în evidență priceperea și 
bunul gust ale .coregrafului și inter- 
preților. Vedem aevea cum se des
fășoară un cablu imaginar, cum 
niște balustrade imaginare prind 
luciu datorită hărniciei marinarilor, 
vedem aevea o punte de vas... Pu
terea de conyingere și de evocare 
ajunge la culme. în partea a doua 
a suitei : sala mașinilor! Cei doi 
mecanici pornesc și apoi suprave
ghează funcționarea motoarelor 
navei. Prin executarea unor mișcări 
de dans deosebit de sugestive, sin
tern aduși parcă în fața motoarelor, 
vedem pistoalele uriașe, mecanis
mele care funcționează — și toate 
acestea redate dé o singură linie 
de dansatori. te muzicale.'cqrespunzăto'are fiecă-

Printre noile numere cu care. ari-, rui-dans,, cu.-o sonoritate -în deplin 
samblul și-a îmbogățit repertoriul acord cu execuția coregrafică. Ast- 
în ultimii ani este tabloul „Viva 
Cuba", care, ne poartă pe meleagu
rile tinerei republici libere. Asistăm 
la terminarea unui miting după care 
urmează o serbare populară. Cu 
elocvență, dansul transmite publi
cului idei fundamentale care carac
terizează munca și lupta poporului 
cuban : apărarea cuceririlor revolu-

~ : ..........==

hohote de 
interpre-

zi pe. va-

fel,- fiecare dintre elementele7 càré 
contribrtie la realizarea spectacolu
lui se integrează într-un tot am 
nies, într-o unitațe de stil, de fanți 
zie și de ireproșabilă măiestrie.

MARIN CONSTANTIN 
artist emerit 

directorul Ansamblului artistic 
al U.T.M.

Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), 
Stadionul Dinamo (orele 20), Grădina 
Progresul (orele 20), V. Alecsandri (13; 
15,30; 18; 20,45). POST RESTANT :
Olga Bancic (15; 17,15; 19). IUBIRE
ÎNCĂTUȘATA ; Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 14 
după-amiază 16; 18,15; 20,30). CURCANII 
rulează la cinematografele Maxim Gorki 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
V. Roaită (10; 12; 15,30; 17,30 19,15), Mio
rița (10; 12; 15; 17; 19; 21). PROFESIU
NEA DOAMNEI WARREN : Central 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Moșilor 
(16; 18,15 — grădină 20,30). TOT AURUL 
DIN LUME : Victoria (9,30; 11,15; 13; 15; 
17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE (ru
lează la cinematograful Timpuri Noi -în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). NU E LOC PENTRU ANIMALE SĂL
BATICE ; 13 Septembrie (10; 12; 16,30; 
18,30; 20,30). HANUL DIN SPESSART : 
Tineretului (16; 18,15; 20,30). S-A FURAT 
O BOMBA : Cultural (16; 18; 20). INTRE 
DOUĂ IUBIRI rulează la cinematogra
fele Alex. Popov (în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 21) șl N. Băl- 
cescu (16; 18,15; 20,30). MAI TARE CA 
URAGANUL : 8 Martie (15; 17; 19), Arta 
19; 21 — 'grădină 20). ÎNOTĂTORII ï Gril 
vița (16; 18; 20). EXPRESUL DE
SEARĂ : C-tin David (15; 17; 19; 21). IN 
NOAPTEA DE AJUN : Unirea (16; 18). 
CASA SURPRIZELOR : T. Vladimirescu 
(16; 18; 20). .CJNTECUL ÎNTRERUPT : 
Munca (16,30; 18,15; 20,30). EXPERIENȚA 
PRIMEJDIOASĂ : Popular (16 ; 18,15 ;
20,30). RĂZBOI ȘI PACE - ambele serii : 
Donca Simo (16; 19,30). ARME ȘI PO
RUMBEI : 16 Februarie (16; 18; 20). FRU
MOASA LURETTE : M. Emlnescu (151 
17; 19; 21). DUPĂ DOI IEPURI : Ilie Pin- 
tllle (16; 18; 20). CINE-I DE VINA ? : FIo- 
reasca (16; 18; 20), Drumul Serii (16; 18; 
20). B. Delavrancea (16; 18; 20). ARTIS
TUL ; Luceafărul (15; 17; 19). BĂTĂLIE 
IN MARȘ — ambele serii : G. Bacovla 
(15,30; 19),. Aurel Vlalcu (14,30;. 17,45; 21), 
MAMA INDIA : V. Roaită (grădină orele 
20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 16.00 - EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : Telejurnalul 
săptămînii. Schimburile de experiență, 
mijloc eficace de generalizare a meto
delor avansate. Cum să Drivim o sculp- 

, tură. Cu aparatul de filmat la Combi
natul de industrializare a lemnului de

..o. (16; 18,15; 20,30), 23 August (10; 12; 15; 17;
RE-

174)

la Blaj. Cărți ., noi apărute’ în Editura 
tehnică. Artiști amatori în studio : or
chestra de mandoline a căminului cul
tural din Comarnic ; echipa de dansuri 
a cooperativei „Arta casnică" din 
Breaza ; echipa de dansuri a Fabricii 
de bere „Rahova" din Capitală. Orele 
18,00 — EMISIUNEA PENTRU SATE.

RADIO. MIERCURI, 16 MAI. • Pro
gram de cîntece pionierești — orele -Ș/"
— I • Teatru : „Prietena mea Pix“ o 
V. Em. Galan — orele 10,08 — I • M 
zică populară romînească — orèle 12,00
— I • Muzică din opereta „Rip“ de 
Plănquette — orele 14,00 — I « Melodii 
din filme — orele 15k40 — II • Vorbește 
Moscova — orele 16,45 — I « Program 
de rapsodii — orele 17,00 —< Ill «; In 
slujba patriei — orele 17,30 — I • Din 
muzica popoarelor’ .— orele 18,00 >— I 
• Muzică ușoară sovietică — orele 18,20
— II « Jurnalul satelor — orele 19,00 — 
I • Intârpreți la microfon — orele 19,00
— II « Din schițele lui I. L. Caragiale — o- 
rele. 19,30 — II « Cîntece noi în cinstea 
încheierii colectivizării agriculturii — 
orele 20,20 — Io Tribuna radio — orele 
20,30 — II « Din viața dc concert a Ca
pitalei — orele. 20,40 — I • La microfon : 
satira și umorul — orele 21,15 — I • ’Pa
gini din muzica contemporană (înregis
trări primite din U.R.S.S.) — orele 22,00
— II • Valsuri — orele 22.45 — II o Mu
zică ușoară în interpretarea Orchestrelor 
de coarde — orele 23,00 — I o Concert 
simfonic cu lucrări de Céaikovski și R. 
Wagner — orele 23,15 — II.

14; 16,30; 
București (10; 12; 15; 14,30;

21,15). OMUL AMFIBIE : 
12; 15; 17; 19; 21), Flacăra

; 19; 21), Grădina T. Vladimi- 
APARTAMENTUL — clne- 

Republlca (10; 12,30; 16,30; 19; 
............. 11; 13,30; 16; 

(8,45; 11,15; .13,45;
18,45; 21,15), Alex. Sahla (9; 11,30; 
■" . 19;- 21,30), ’................. ' "

o
___ ßSl L

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 mal : Vren)e?.;SohimhȘtoare, cu 
cerul alternînd între înseninări și’ aco
periri trecătoare. Vor continua să cadă 
ploi sub formă de averse, Însoțite de 
descărcări electrice. Vînt moderat din 
sectorul vestic. Temperatura în general 
staționară.
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Solemnitatea unor decorări
La Palatul R. P. Romîne a avut 

loc luni la amiază solemnitatea unor 
decorări.

Pentru merite în opera de - con
struire’ a socialismului, cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani, au fost con
ferite ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa II-a tova
rășului Vasile Malinschi și „Ordinul 
Muncii" clasa I tovarășului Petre 
Nicolae. '

A fost decorat cu „Ordinul Mun
cii" clasa I poetul George Lesnea, 
pentru merite în domeniul literatu
rii, cu prilejul împlinirii a 60 de ani.

înmînînd înaltele distincții, tova
rășul Ștefan Voitec, vicepreședinte, 
al Consiliului de Stat, i-a felicitat 
călduros pe cei decorați, urîndu-le 
noi succese în activitatea lor de 
viitor.

(Agerpres)

• DI. Tomiyuky rakata, deputat in Par
lamentul japonez, secretar general al U- 
niunii agricultorilor din întreaga Japonie, 
care ne vizitează tara, a fost primit la 
Marea Adunare Națională de deputății 
Stanciu Stoian și Barbu Solomon, mem
bri în Comitetul de conducere al Grupu
lui National Romîn din Uniunea Inter
parlamentară.

Cuvîntareo. lui Ernesto Guevara 
la Universitatea din Havana

o «o

țucrărilc „Săptămînii medicale balcanice“
Marți au continuat în Capitală lu

crările celei de-a Vl-a „Săptămîni 
medicale balcanice”.

în cursul dimineții, delegații de 
peste hotare au vizitat Institutul 
„Dr. I. Cantacuzino”, Institutul de 
Igienă, Institutul „I. P. Pavlov”, 
A.S.C.A.R., spitalul Fundeni și alte 
institute sanitare din Capitală.

După-amiază, lucrările s-au des
fășurat în cadrul secțiilor de chirur
gie și medicină, unde au fost pre
zentate conferințe și comunicări ști
ințifice însoțite de proiecții de filme.

Seara,. în saloanele Casei Centrale 
a Armatei, președintele Comitetu
lui Executiv al Sfatului popular ăl 
Capitalei, Ion Cozma, a oferit o re

cepție în cinstea participanțllor la 
cea de-a Vl-a „Săptămînă medicală 
balcanică”.

Au luat parte tovarășii Sandu 
loan, adjunct al ministrului sănă
tății și prevederilor sociale, Aurel' 
Mălnășan, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Anton Moisescu, 
președintele Crucii Roșii a R. P. Ro
mîne, acad. prof. dr. Ștefan Milcu, 
președintele Uniunii Societăților de 
Științe Medicale, academicieni, pro
fesori universitari, medici, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai .misiuni
lor diplomatice ale țărilor balcanice.

(Agerpres)

® La invitația Universității Babeș-B.olyai 
din Cluj și a Universității din București, 
ne vizitează țara o delegație condusă de 
prof. dr. Erich Swoboda, prorectorul 
Universității din Graz (Austria). în timpul 
șederii în țara noastră, oaspeții au vi
zitat orașele Cluj, Alba Iulia, Deva și 
stațiunile de pe litoral, unități agricole 
socialiste și unele monumente arheologi
ce. în București au făcut vizite la Mi
nisterul învățămîntului și Culturii, Insti
tutul de arheologie al Academiei R, P. 
Romîne și Universitatea București, la 
muzee și instituții de . cultură.

Marți, membrii delegației au părăsit 
Capitala. în drum spre patrie, ei vor vi
zita orașele Sibiu și Oradea.
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Conferința profesională internațională a oamenilor muncii 
din textile, îmbrăcăminte și pielărie

O SATU MARE (coresp. „Scînteii"). — 
Zilele trecute, la clubul uzinei „Unio” 
din Satu Mare a avut loc un schimb 
de experiență între bibliotecarii din în
treprinderile industriale și cluburile mun
citorești din regiunea Maramureș. Au 
fost prezentate referate urmate de dis
cuții pe teme ale muncii cu cartea în 
întreprinderi. Participanții la schimbul de 
experiență au vizitat apoi diferite secții 
ale uzinei pentru a cunoaște felul cum 
muncește colectivul bibliotecii pentru 
răspîndirea cărții.

HAVANA 
transmite : 
studenților Facultății tehnologice a 
Universității din Havana, Ernesto 
Guevara, ministrul Industriei al Cu
bei, a vorbit despre pregătirea de 
cadre tehnice pentru industria Cu
bei, care construiește socialismul.

Avem marea cinste, a declarat . 
Guevara, să trăim într-o epocă isto
rică pentru continentul, nostru, să. 
fim avangarda și .stegarul, noilor ■ 
idei pe continentul nostru, idei care, . 
pătr.unzînd în această regiune,, sînt 
întruchipate în popor ' și îi dau . su
ficientă forță pentru a respinge a- 
tacui dușmanului puternic. Am ales 
calea care ne va duce' spre Comu
nism. a declarat Guevara. Dar, în 
primul rînd, trebuie construit socia
lismul, etapa de tranziție spre co
munism. Construim sdcietatea so
cialistă, dar este clar că sîhtem încă, 
departe de momentul cînd vom (iu
țea spune că am construit socialis- 

'mul. Problema accelerării sau întîr- 
zierii trecerii la socialism depinde 
de noi înșine.

Studenții au sarcina de a învăța, 
de a se pregăti pentru construirea

15 (Agerpres). — TASS 
Luînd cuvîntul în fața'
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Continuă puternica mișcare grevistă 
a muncitorilor spanioli

Marți au început în Capitală lu
crările- celei- de-a I-I-a Conferințe 
profesionale : internaționale- a -oame
nilor muncii din- textile, îmbrăcă
minte . și pielărie.

La lucrările conferinței participă 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din ■ industriile respective, din pes
te 30 de țări, făcînd parte din sin
dicate afiliate la Federația Sindica
lă Mondială, la Confederația Inter
națională a Sindicatelor Libere, 
precum și din sindicate autonome.

Sînt prezenți de asemenea tova
rășii Umberto Scalia și Elena Teo- 
dorescu, secretari ai F.S.M.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de tovarășa Lina Fibbi, preșe
dinta Uniunii internaționale a sin
dicatelor muncitorilor din industrii
le textile, îmbrăcăminte și pielărie 
(departament profesional al F.S.M.).

în numele Consiliului Central al 
Sindicatelor și al oamenilor muncii 
din țara noastră, tov. Costică Ale- 
cu, secretar al C.C.S., a adresat con
ferinței un salut călduros.

La primul punct de pe. ordinea 
de zi, tov. Jaroslăv .Mewald, secre
tar general al Uni'uhii',; a prezentat 
un raport despre activitatea și sar
cinile Uniunii în domeniul dezvol
tării solidarității, internaționale, a 
unității de acțiune a muncitorilor 
din ramurile respective, în lupta 
pentru revendicări economice și so
ciale, lărgirea drepturilor sindicale 
și a libertăților democratice, împo
triva colonialismului, pentru dezar
mare generală și totală, coexistență 
pașnică, pentru pace.

în ședința de după-amiază -au în
ceput discuțiile asupra raportului 
prezentat.

Au luat cuvîntul Sunell Matti 
(Finlanda), Rafael' Lira Vizcarra 
(Peru), Anna Posselt (R. D. Ger
mană).

Tot în cursul după-amiezii au 
fost alese comisiile de .lucru ale 
conferinței.

Lucrările conferinței continuă.
. . (Agerpres)

(Urmare din pàg I)

• •

socialismului, ale cărui principale 
trăsături sînt ridicarea . conștiinței 
socialiste, sporirea producției și 
creșterea productivității muncii. în 
timpul învățămîntului, 
este să se îmbine teoria cu practica.

Guevara a acordat o mare aten
ție planificării. Dezvoltarea mai de
parte a țării, a declarat el, nu poate 
fi concepută fără plan. Cu ajutorul 
creditelor, am achiziționat o serie 

' de -întreprinderi industriale din ță
rile socialiste. Construirea lor tre- 

- buie să se facă în mod planificat, 
în țară există mari posibilități de 
dezvoltare a industriei metalurgice 
și în special a producției de oțeluri 
speciale. Pentru aceasta există tot 
ce este necesar — nichel, cobalt, 
mangan, crom, wolfram etc. în mod 
planificat trebuie să dezvoltăm și 
industriile chimică, constructoare 
de mașini și extractivă, transportu
rile și construcțiile navale, lucru 
foarte important pentru țara noas
tră insulară.

îndeplinirea tuturor acestor sar
cini- este legată nemijlocit de pre-, 
gătirea de cadre tehnice la. faculta
tea tehnologică -a Universității, a. 
conținuat Guevara! De aceea este 
foarte important ca planurile mini
sterului să fie coordonate cu ale 
Universității. în lunile viitoare, pe 
■lingă minister se va crea un nou a- 

' parat — Direcția dezvoltării tehnice 
— care va contribui la coordonarea 
planurilor noastre.

principalul

MADRID 15 (Agerpres). — „Re
gimul dictatorial al i_ 
Franco s-a dovedit încă o dată a fi 
incapabil de a înfrunta mișcarea 
grevistă curajoasă, fără precedent, 
de la sfîrșitul războiului civil", scrie 
corespondentul din Madrid al agen
ției France Presse.

Spania, se spune în coresponden
ță, trăiește astăzi evenimente pe 
care cu greu și le-ar fi putut ima
gina cineva în urmă cu cinci-șase 
ani. Nereușind să înfrîngâ hotărîrea 
de luptă a greviștilor, guvernul a 
hotărît la 11 mai să treacă la repre
siuni și mai brutale. Cu toate aces
tea, relatează corespondentul A.F.P., 
la Madrid, numărul greviștilor din 
întreaga Spanie continuă să crească.

Potrivit relatărilor corespondentu
lui din Madrid al agenției United 
Press International, luni, în cea de-a 
33-a zi a grevelor de masă din Spa
nia, alți 4.200 de muncitori din Bar
celona au declarat grevă. In regiu
nea Puertollano au fost închise încă , 
patru mine, în cele trei provincii din ! 
partea de nord a țării unde a fost , 
introdusă starea, excepțională mun- ■ 
citării nu au ieșit la lucru, în ciuda 
presiunilor guvernamentale. La Bil
bao au fost arestați 350 de condu
cători ai greviștilor.

Agenția France Presse arată că 1 
în regiunea Biscaya (Bilbao) numă
rul greviștilor se ridică la 50,000 ; 
Asturia — 15.000, Andaluzia — 15.000, 1
Aragon — 2.000, Leon — 2.000 și Le-
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sport „Cursa Păcii/4
Petrov (U.R.S.S.) primul la Poznan

POZNAN (prin telefon). — Etapa de 
ieri, Wroclaw — Poznan 178 km, a dat 
prilej fruntașilor clasamentului general să 
se distanțeze și mai mult de ceilalfi ad
versari. 20 de alergători — în frunte cu 
Saidhujin (U.R.S.S.) și cei patru coechi
pieri ăi săi '■— au luat cursa pe cont 
propriu și kilometru cu kilometru s-au 
disfanfăt de restul alergătorilor. Grupul 
celor 20 (dintre care n-a lipsit nici Ga
briel Moiceanu) objine un avans de pes
te 9 minute asupra celorlalfi alergători. 
Pe traseu aceștia și-au disputat nestînje- 
nifi și cele două sprinturi la Rawicz (km 
61) și Leszno (km 69). Primul de fiecare 
dată a fost Petrov. Tot el este acela 
care cîștigă și etapa, intrînd pri
mul pe stadionul „Warta" din Poznan.

Pe planul doi al întrecerii, Dumitrescu, 
Ziegler și Rădulescu au încercat să-i a- 
jungă pe fugari. Dar n-au reușit.

La capătul etapei echipa noastră a tre

cut pe locul 6 .-.în clasamentul general. 
Gabriel Moiceanu, sosit în grupul celor 
20 de cicliști, în același timp cu învin
gătorul, a trecut pe locul 6 In clasa
mentul general individual.

Astăzi se dispută penultima etapă a 
Cursei Păcii, între Poznan și Bydgoszcz 
(140 km).

Clasamentul etapei : 1. Petrov (U.R.S.S.) 
a, parcurs 178 km în 4 h 38’ 38” j 2. Said- 
biujin (U.R.S.S.) ) 3. Fornalczyk (R.P.P.).

Clasamentul general individual : 1.
Saidhujin (U.R.S.S.) 49 h 16’ 47” -, 2. Me- 
lihov (U.R.S.S.) la 2’ 28” ■, 3. Gazda 
(R.P.P.) la 6’ 19”.

Clasamentul general pe echipe s . 1. 
(U.R.S.S.) 151 h 02’ 25” : 2. R. P. Po
lonă 151 h 21’ 44’*; 3. R. D.,Germană 151 h 
37’ 12” ; 4. R. P. Ungară 151 h 50’ 22” ; 
5. Belgia 152 h 10’ 22” ; 6. R. P. Romină 
152 h 14’ 13”.

I. DUMITRIU

dezvoltarea și îmbunătățirea învă
țămîntului agricol prevede organi
zarea învățămîntului agrozootehnic 
eșalonat pe trei ani, care să inclu
dă masa de țărani colectiviști și de 
muncitori permanenți din gospodă
riile agricole de stat și S.M.T.-uri, 
aceasta constituind una din cele 
mai importante sarcini ale momen
tului de față. Totodată, Hotărîrea 
stabilește un sistem larg cuprinză
tor de pregătire a cadrelor pentru 
toate verigile și ramurile producției 
agricole : ingineri și tehnicieni a- 
gronomi și horticultori, medici și 
tehnicieni veterinari, hidrotehnici
eni, mecanici și maiștri agricoli, ca
dre economice. îmbunătățirile adu
se în ce privește organizarea și con
ținutul învățămîntului agricol de 
toate gradele, legarea lui strînsă de 
practică, vor asigura nu numai nu
mărul crescînd de cadre necesare 
agriculturii socialiste, dar și un pro
fil mai larg, mai complex al pre- 

mult grîu, mai mult porumb, ani-, gătirii lor, înarmarea lor cu cunoș- 
male mai multe și mai productive, 
mai multă știință, o socoteală te
meinică a forțelor omenești și a mij
loacelor ce stau la dispoziție, a in
vestițiilor și cîștigurilor, o gospodă
rire atentă, făcută cu registrele pe 
masă, astfel ca fiecare colectivist și 
lucrător agricol să deprindă nu nu
mai arta de a munci bine, dar. și 
obiceiul de a judeca totul prin pris
ma intereselor obștești — iată ce se 
cere.

Marile probleme ale agriculturii 
în noua ețapă a dezvoltării ei nu 
pot fi rezolvate, firește, numai cu 
forțele specialiștilor agricoli ; mun
ca într-un mod nou, mai productiv, 
corespunzător cu îndrumările știin
ței agricole, presupune un nivel ri
dicat de cunoștințe și deprinderi 
tehnice ale fiecărui colectivist, ale 
tuturor celor ce muncesc pe ogoa
re. în acest scop, Hotărîrea pentru

Mfc——....... ..... ...... ...

reciproc între oameni atașați de cau
za comună a „cununiei cu belșu
gul", iar specialistul agricol, legat 
sufletește și cointeresat în munca 
gospodăriei, se simte, în mijlocul 
grijii și stimei cu care e înconjurat, 
un adevărat membru al marii fa
milii a colectiviștilor.

E important pentru agricultură — 
și nu numai pentru agricultură — 
să fim atenți la spiritul Hotărîrii, 
la puternicul îndemn pe care îl dă 
odată mai mult partidul pentru stu
dierea realităților la fața locului, 
pentru munca și experiența vie, 
practică. Cum ar spune poporul, 
„banița nu se umple cu vorbe". 
Prezența specialistului la fața locu
lui face ca agronomul să poată duce 
o muncă vie, concretă, pe tarla, în 
mijlocul oamenilor. în același timp, 
specialiștii trebuie să desfășoare un 
bogat schimb de experiență. Mai

tințele care îi vor ajuta să facă față 
cu succes sarcinilor practice ale 
producției. O mare însemnătate are 
și faptul că în școlile de cultură ge
nerală de 8 ani din mediul sătesc, 
elevii vor avea ca obiect de studiu 
„Agricultura", căpătînd astfel cunoș
tințele cuvenite pentru munca prac
tică.

încă în acest an, primul an cu a- 
gricultura colectivizată, efectul mă
surilor hotărî te de partid și guvern 
trebuie să se facă simțit în spori
rea producției agricole vegetale și 
animale, în creșterea avutului ob
ștesc al gospodăriilor ’ colective și 
a veniturilor colectiviștilor. Nu în
cape îndoială că, în condițiile fa
vorabile existente, țărănimea colec
tivistă, specialiștii agricoli, activul 
de partid și de stat vor munci cu 
abnegație pentru ridicarea conti
nuă a agriculturii socialiste.
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De trei săptâmîni. Spania este cuprinsă de un puternic val de 
greve. în fotografie : Mineri în grevă, in fața vagoneteicr oprite.
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van 1.000. „Această enumerare, arată 
generalului agenția France Presse, s-a făcut po

trivit unor date din surse franchiste. 
în realitate, numărul greviștilor este 
mult mai mare, întrucît autoritățile 
spaniole dau cifre inexacte. La acest 
bilanț, arată agenția, nu s-a avut 
in vedere situația din Catalonia și 
Puertollano".

Corespondenții.ziarelor și ai agen
țiilor de presă, citind Surse apropiate ț. 
lui Franco, arată că nti sint indicii 
că teroarea dezlănțuită de Franco 
ar mai avea vreun efect asupra ho- / 
tărîrii de luptă a greviștilor. „Fran- . ( 
co trebuie să recunoască adevărul 
că demonstrația de forță încercată 
de el a eșuat“, scrie Roy Rotter, co
respondent al ziarului englez „SUN
DAY EXPRESS", referindu-se la mă
surile de represiune întreprinse de 
autoritățile franchiste în vederea 
înăbușirii grevei.

„Franco se menține de peste 25 
de ani la putere numai fiindcă este 
sprijinit de armată, biserica catolică 
și marii industriași", scria în ziarul-• 
englez „RAYNOLD NEW'S'"’laburistul ' 
Edwards, deputat în parlamentul.bri
tanic. „Muncitorii greviști, subliniază 
el, nu au fost intimidați de arestările 
autorităților franchiste și nici nu au 
răspuns apelului trădător al liderilor 
sindicali falangiști de a înceta greva. 
Ei nu s-au intimidat în fața reprimă
rilor Ia care au fost supuși: după in
troducerea stării excepționale în pro
vinciile din nordul țării și continuă \ 
cu curaj lupta". Relevînd că hotă
rîrea minerilor din bazinul carboni
fer Asturia nu a fost înfrîntă nici 
atunci cînd au fost trimiși 30.000 de 
soldați împotriva lor, Edwards scrie: 
„Este limpede că aceasta nu este 
decîț începutul unui val uriaș de 
lupte împotriva regimului lui Franco".

j
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Demonstrație a femeilor 
la ’

MADRID. După cum transmite a- 
genția France Presse, cîteva sute de 
femei au organizat o demonstrație 
în fața direcției generale a siguran
ței din Madrid. Demonstrația a a- 
vut drept scop de a exprima soli
daritatea femeilor din Madrid cu 
greviștii din diferite regiuni ale Spa
niei și de a cerc eliberarea republi
canilor închiși după războiul civil. 
Poliția a intervenit cu brutalitate 
operînd mai mylțe arestări.

Ciocniri între demonstranți și poliție în Rhodesia de sud
SALISBURY 15 (Agerpres). — în prilejul vizitei în Rhodesia de sud 

urma reprimării cu sălbăticie a de- a lui Butler, în sprijinul revendică- 
monstrațiilor populației africane din rilor lor economice și politice. 
Rhodesia de sud organizate la 14 Pe străzile capitalei Rhodesiei de 
mai în semn de protest împotriva sud, Salisbury, au' continuat marți 

dimineață ciocnirile dintre africani 
și unitățile militare ale guvernului 
rasist. Agenția Associated Press re
latează că în ciuda numeroaselor

a lui Butler, în sprijinul revendică-

Pe străzile capitalei Rhodesiei de

vizitei ministrului de interne englez, 
Butler, au fost uciși trei de
monstranți și răniți numeroși alții. 
Poliția a deschis focul în mai multe 
rînduri împotriva grupurilor de de- patrule înarmate pînă în dinți, care 
monstranți. au împînzit cartierele africane, și a

După cum se știe, demonstrațiile elicopterelor și carelor blindate fo- 
* 1 » .• _ - losite împotriva populației africane,

nu a fost restabilită liniștea.
au avut loc în cadrul unei greve ge
nerale de 24 de ore, declarată cu

Victoria greviștilor 
din Saar

BONN 15 (Agerpres). — Greva mi
nerilor din Saar cel de-al doilea 
mare bazin carbonifer din Germa
nia occidentală — a luat sfîrșit cu 
victoria muncitorilor. Guvernul fe- 
deral, căruia îi aparțin 80 la sută 
din acțiunile minelor carbonifere 
din Saar, a fost nevoit să satisfacă 
revendicarea
narilor de la întreprinderile minie- 
re din Saar majorîndu-le salariul 
cu 8 la sută jncepînd de la 1 mai,

minerilor și funcțio-
b

Vizita delegației parlamentare romîne 
in Birmania, Indonezia și India

Sînt fapte și întîmplări care, prin 
intensitatea cu care le-ai trăit, se 
întipăresc adine în memorie. Cu 
atît mai stăruitoare este amintirea 
.oi, cu cît simțămintele care le-au 
generat sînt dintre acelea care fac 
cinste oamenilor. îi apropie în nu
mele unor țeluri nobile.

Tocmai din această categorie fac 
parte faptele, pe care le vom des
crie mai jos, legate de recenta vi
zită în Birmania, Indonezia și' India 
a delegației Marii Adunări Națio
nale.

Jurnalul vizitei nu-i puțin volumi
nos. E — ca să spunem așa — pe 
măsura călătoriei care a durat 36 
zile, timp în care delegația noastră 
a parcurs numai cu avionul peste 
40.000 de kilometri, adică o distanță 
cît aproximativ ecuatorul, pe care 
l-am și traversat în drum spre Dja
karta. Dar mai presus de aceste date 
cu privire la itinerariu, care sînt și 
ele interesante, jurnalul nostru con
semnează numeroase și variate date 
privitoare la conținutul călătoriei. 
Desigur, nu-i posibil să redai totul 
în limitele unui articol de ziar. Ne 
vom strqdui însă a releva pe scurt 
cîte ceva din ce ni se pare mai e- 
sențial.

Pe malurile Irawady-ului

...Cînd' am părăsit țara noăstră, 
iarna, era departe de a-și fi scuturat 
ultimele cojoace. Așa îneît, scurta 
escală făcută la Cairo a însemnat 
un răgaz de bine venită tranziție 
spre zona de călduri tropicale și 
ecuatoriale, către care ne îndrep
tam.

Delegația noastră a sosit pe ae
roportul ■ Mingaladon din Rangoon 
la 2 martie, într-un moment cînd în 
Birmania aveau loc cunoscutele eve
nimente -politice. Pe aeroport erau 
arborate steaguri romînești și bir
mane și pancarte cuprinzînd, în lim
ba celor două țări urări de bun ve
nit. Manifestîndu-și simpatia față de 
delegația-noastră-, expresie.a priete
niei trainice dintre popoarele romîn 
și bi-man, guvernul Uniunii Birmane, 
deș’ loarte preocupat cu evenimen
tele amintite, ne-a primit cu 
toată atenția. Așa a început 
vizita noastră de nouă zile în Bir-

de acad. prof. $TEFÄN S. NÏCOLAU 
vicepreședinte 

al Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne

mania, perioadă în care ne-am 
bucurat în permanență de ospitali
tate, grijă și prietenie atît din par
tea autorităților, cît și din partea 
populației birmane.'

în Birmania — oa și în Indonezia 
și India, pe care le-am vizitat ulte
rior — am cunosout frumusețile na
turale ale țării, străvechi creații de 
artă, locuri istorice legate de lupta 
pentru eliberarea țării de sub jugul 
colonial, întreprinderi și instituții re- 
flectînd eforturile poporului pentru 
eliminarea grelelor vestigii ale tre
cutului, pentru progres economic și 
cultured.

în capitala Birmctniel ne-au impre
sionat aspectul pitoresc cd străzilor 
mișunînd de oameni, portul cu In
stalațiile sale complexe și cu acti
vitatea sa neîntreruptă, ca și vesti
tul templu budist, pagoda Shweda- 
gon, înaltă de peste 100 de metri, 
placată cu aur, veche de două mi
lenii și jumătate. Am văzut tem
ple de același gen și în alte locali
tăți birmane, situate de ambele 
părți ale marelui fluviu Irawady, 
care străbate țara ; menționăm în 
acest sens vizita făcută la Pagan, 
supranumit și „orașul miilor de pa
gode". Un interes firesc ne-au stîr- 
nit dB asemenea, universitatea din 
Mandalay, vechea capitală a Blr- 
maniei, centrul petrolier din regiu
nea Lanywa — Chauk, întreprinde
rile forestiere din Moulmein, fabrica 
de textile și stațiunea experimentală 
de pomicultură din Mudon, precum 
și celelalte locuri vizitate în locali
tățile Sagaing, Maymyo etc.

In cursul vizitei, delegația a fost 
primită de președintele Consiliului 
Revoluționai al Uniunii Birmane, ge
neralul Ne Win. Convorbirea a fosi 
cordială prietenească. Generalul 
Ne Win a manifestat față de noi 
multă amabilitate și simpatie și a 
subliniat, în cursul discuțiilor, do
rința de a dezvolta relațiile priete
nești statornicite între țările noastre.

Membrii delegației noastre au

avut de asemenea întrevederi cu 
ministrul afacerilor externe al țării 
gazdă, U Thi Han, care a oferit 
apoi un dejun în cinstea oaspeților 
romîni, și cu ministrul informațiilor 
și culturii, colonelul Saw Myint.

în toate întîlnirile cu oamenii de 
stat birmani a fost, relevat carac
terul constructiv al relațiilor de prie
tenie și colaborare romîno-birmane 
și dorința comună ca aceste relații 
să devină tot mai strînse și mai 
rodnice, în interesul ambelor po
poare, al întăririi păcii și cooperă
rii internaționale.

In țara celor 3.000 de insule
„Selamat Datang 1“ („Bihe-ctți 

venit !“). Sînt primele cuvinte indo
neziene pe care le-am auzit la so
sirea pe aeroportul din Djakarta,, că 
și pretutindeni în cele 15 zile în care 
am vizitat Indonezia.

Indonezia, supranumită și „țara 
celor 3.000 de insule", ocupă întin
deri vaste, iar deplasările — chiar 
cu avioane rapide — între princi
palele insule, implică zboruri de ore. 
Am făcut asemenea deplasări cu 
avionul străbătînd întreaga insulă 
lava, poposind două zile în minu
nate locuri din insula Bali, denu
mită pentru frumusețile sale natu
rale și „insula zeilor", și vizitînd mai 
ttrziu Sumatra de Nord. în afară de 
capitala țării, Djakarta, oraș cu 3 
milioane de locuitori, cu impozan
tele sale clădiri guvernamentale, cu 
muzeele, instituțiile de învățămînt și 
întreprinderile sale, am vizitat ma
rile orașe Jogjakarta, Bandùng, Bo- 
gor, Medan, Siantar și .altele.

Dacă monumente ca renumitul 
templu Borobudur din preajma Jog- 
jakartei ne-au înfățișat vechea artă 
a poporului indonezian, întreprin
derile industriale de stat, uni
versitățile și alte instituții cultu
rale și sociale pe care le-am vă
zut reflectă eforturile actuale ale 
acestui harnic și talentat popor de 
a-și consolida independența cuce
rită cu aiîtea jertfe, de a lichida 
greaua moștenire lăsată în econo
mia țării .de îndelungata dominație 
colonială, de a-și dezvolta econo
mia și cultura.

C-u prilejul vizitelor făcute la în
treprinderile amintite membrii de

legației noastre au avut convorbiri 
cu ingineri, tehnicieni și mun
citori. Ne-au impresionat însufleți
rea cu care interlocutorii noștri 
ne-au vorbit despre perspectivele 
de ridicare a economiei naționale, 
conștiința lor că aceasta reclamă o 

. mare încordare de forțe, voința de 
a munci cu dîrzenie pentru progre
sul țării, dorința de a se dezvolta 
colaborarea economică cu țările 
socialiste;

Importantele măsuri care au fost 
înfăptuite în Indonezia, cum sînt 
naționalizarea fostelor întreprinderi 
olandeze, reorganizarea comerțului 
exterior (statul indonezian contro- 
lînd toate operațiunile de export), 
hotărîrea guvernului de a-și insti
tui controlul asupra tuturor resurse
lor naționale și în prijnul rînd asu
pra zăcămintelor petroliere, planul 
de 8 ani prevăzînd dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, transporturilor 
etc. — vădesc preocuparea guver
nului indonezian pentru dezvoltarea 
economică a țării și îmbunătățirea 
vieții poporului.

O impresie deosebit de puternică 
ne-au făcut avîntul patriotic ce 
domnește pe tot cuprinsul Indone
ziei, voința h.otărîtă a poporului in
donezian de a elibera străvechiul 
său teritoriu stăpînit încă de colo
nialiști, Irianul de Vest.

Delegația noastră parlamentară a 
făcut o vizită președintelui Republi
cii Indonezia, dr. Sukarno, a avut 
numeroase întrevederi cu alte per
sonalități importante ale vieții 'de 
stat din această țară — membri de 
frunte ai guvernului și ai conducerii 1 
celorlalte organe centrale de stat — 
Parlament, Adunarea Populară Con
sultativă Provizorie, Consiliul Su- ■ 
prem Consultativ, Consiliul Național 
de Planificare — a asistat la ședința 
festivă de deschidere a Parlamen- ' 
tului, a purtat discuții cu repreze-n-1 
tanți de seamă ai acestuia, ai con
ducerii Consiliului Național de luptă 
pentru pace și ai Ligii de solidari
tate cu popoarele din Asia și Africa.

întrevederea cu președintele Re* 
publici! a avut loc la palatul Mer- 
deka din Djakarta și a durat a- 
proape o oră. Cu multă căldură a 
evocat dr. Sukarno vizitele pe care 
le-a făcut în țara noastră, interesîn- 
du-se totodată de noile noastre rea
lizări în diferite domenii și a relevat 
relațiile de prietenie și colaborare 
existente între R. P. Romînă și Indo
nezia, între popoarele celor două 
țări. Președintele Republicii Indo
nezia a transmis călduroasa salu
tări și urări de sănătate preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintelui Consi

liului de Miniștri, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, întregului popor 
romîn.

Din prima și pînă în ultima zi a 
vizitei, conducătorii parlamentului 
indonezian, președintele Zainul Ari- 
fin și cei patru vicepreședinți, ca și 
ceilalți reprezentanți ai acestui înalt 
for au vădit făță de delegația noas
tră atenție’ și sentimente prietenești.

Pretutindeni în timpul șederii în 
Indonezia am cunoscut manifestări 
de stimă și prețuire față de poporul 
romîn din partea poporului indone
zian și a unor personalități politi
ce și culturale de seamă, oa dr. 
Ruslan Abdulgani, care a fost oas
pete al țării noastre anul trecut, în 
calitate de vicepreședinte al Consi
liului Suprem Consultativ al Indo
neziei, dr. Posponegoro, ministrul 
cercetărilor științifice naționale și 
rector al' universității „Indonezia“, 
care ne-a vizitat de asemenea țara. 
Cu asemenea manifestări de priete
nie față de poporul romîn am fost 
primiți de studenții din Medan saù 
Bandung care au aplaudat cu însu
flețire expunerile făcute de membri 
ai delegației cu privire la realiză
rile R. P. Romîne, de locuitorii 
balinezi care au împodobit localită
țile prin care am trecut cu pancarte 
cuprinzînd urări de bun venit la 
adresa delegației, iar cu prilejul vi
zitei de la monumentul Margarana 
au organizat un miting de masă. Cal
dele simțăminte exprimate de po
porul indonezian în tot cursul vizi
tei noastre sînt împărtășite pe de
plin de către poporul romîn.

Străbătînd meleagurile
Indiei

...Acele altimetrului de la boldul 
avionului coboară spre zero, dudu
itul motoarelor se atenuează — și 
iată-ne pe aeroportul Santa Cruz din 
Bombay. O vizită de șapte zile în
tr-o țară ca India, mare cît un con
tinent, cu o istorie multimilenară și 
cu aspecte atît de multiple și va
riate înseamnă puțin. Dar în acest 
răstimp, cu concursul binevoitor al 
gazdelor, am putut acumula bogate 
impresii.

în aceaștă perioadă am izbutit.să 
vizităm regiuni din patru state dife
rite ale Republicii India, să luăm 
cunoștință cu viața unor orașe cu 
milioane . de locuitori, să avem în
trevederi cu numeroase personali
tăți politice și cu reprezentanți dih 
domeniul economiei științei și cul
turii indiene Printre interesantele 
instituții științifice și obiective in 
dustriale vizitate se numără Labo
ratorul național de fizică, Institutul 

indian de agricultură și Institutul de 
cercetări medicale pe întreaga In
die, toate din Delhi, Institutul de cer
cetări atomice din Bombay, marele 
complex hidroenergetic de la Bhakra- 
Nangal și altele. Am cunoscut de 
asemenea orașele Ahmedabad, Agra 
cu minunatele sale monumente de 
artă, ' între care excelează Taj Ma- 
halul, noul Oraș Chandigarh și al
tele.

Ca și în celelalte țări vizitate, 
pretutindeni am fost primiți cu prie
tenie și căldură.

Cele văzute în cursul vizitei, oa 
și discuțiile avute cu conducători 
ai diferitelor întreprinderi și insti
tuții, ne-au creat o imagine a efor
turilor desfășurate de guvernul și 
poporul indian pentru lichidarea ur
mărilor nefaste ale trecutului colo
nial, pentru dezvoltarea' economiei 
naționale și îmbunătățirea vieții po
porului.

Faptul că în' ultimii ani a sporit 
rolul sectorului de stat în diferite 
ramuri de bază ale economiei cum 
sînt industria metalurgică, energetică 
și altele, a avut ca urmare o creștere 
mai marcată a producției industri
ale în aceste ramuri. De ase
menea se fac eforturi pentru lichi
darea rămînerii în urmă în ce pri
vește dezvoltarea agriculturii, pen
tru introducerea la sate a unor mă
suri cu caracter cultural, sanitar 
etc. Sîntem convinși că prin munca 
sa intensă, înzestratul popor indian 
va obține realizări tot mai mari în 
înfăptuirea aspirațiilor sale spre 
progres economic și social.

în India delegația noastră a asis
tat pe rînd la lucrările celor două 
Camere ale parlamentului și la o 
ședință a Adunării legislative a sta
tului Gujarat, a avut întrevederi cu 
parlamentari indieni pretutindeni 
unde a poposit. Președinții de. 
atunci ai celor două Camere ale 
parlamentului, dr. S. Radhakrish- 
na.n (actualmente președintele Re
publicii India) și A. Ayÿangar au vă
dit multă considerație și simpatie 
față de delegația noastră. 'în con
vorbirile avute cu noi, cei doi lideri 
indieni, care ne-au vizitat țara cu 
diferite prilejuri, au evocat cu sim
patie amintiri din cursul acestor vi
zite și au făcut calde aprecieri la 
adresa realizărilor din R. P. Romînă 
și a relațiilor multilaterale romîno- 
indiene.' „Colaborarea dintre țările 
noastre — ne-a spus între altele 
dr. S. Radhakrishnan. — este un 
exemplu evident al colaborării care 
ar trebui -să existe între toate țările 
lumii. Rafinăria Gauhati — recent 
inaugurată de prim-ministrul țării și 
care a fost construită în întregime 
cu ajutorul poporului romîn, va ră- 

mîne un simbol al prieteniei dintre 
popoarele noastre“.

Asemenea aprecieri am auzit din 
partea multor oameni politici din 
diferitele state indiene, îndeosebi 
în regiunea Ahmedabad, unde spe
cialiști petroliști romîni cooperează 
rodnic cu colegii lor indieni în do
meniul dezvoltării exploatărilor pe
troliere în India. în aceeași ordine 
de idei vom reaminti în treacăt în- 
tîlnirea pe care delegația noastră ' 
a avut-o la Ahmedabad cri petro- t 
liștii romîni care lucrează în împre- ” 
jurimile orașului și în localitatea 
Cambay. întîlnirea, la oare au par- 
ticipăt și specialiștii sovietici și in- 2! 
dieni care colaborează în acest do- st 
meniu, a prilejuit o însuflețită 
manifestare à prieteniei dintre po
poarele noastre.

în timpul vizitei în India, delega
ția noastră a fost primită de către 
dr. Rajendra Prasad,' în calitate de 
președinte al Republicii. între alte
le, dr. Prasad a relevat co
laborarea fructuoasă cu R. P. 
Romînă în dezvoltarea indus
triei petroliere indiene și și-a expri
mat convingerea că relațiile dintre 
cele două țări se vor lărgi și se vor 
întări și mai mult. Cu același prilej, 
dr. Rajendra Prasad a transmis un 
călduros salut președintelui Consi- . 
liului de Stat al R. P. Romîne, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Cu vizita în India s-a încheiat că
lătoria noastră în cele trei țări ale 
Asiei, în cursul căreia am acumu
lat impresii de neșters.

★
Ca reprezentanți ai unei țări so- - 

cialiste, noi am resimțit o deosebită 
bucurie, constatînd în țările vizitate 
că R. P. Romînă se bucură de un _• 
mare prestigiu pentru realizările -, 
sale pe tărîm economic și social- 
cultural obținute într-o perioadă îs- ; 
torică scurtă, pentru politica sa per- - 
severentă de pace, coexistență paș
nică și înțelegere între popoare. A- 
ceasta și-a găsit oglindirea și în 
faptul că presa din aceste’țări, pos- ■ 
turile de radio au relatat în perma
nență despre desfășurarea vizite- f 
lor, au făcut cunoscute cuvântări ale : 
parlamentarilor romîni, au solicitat 3 
interviuri și declarații privind nu nu- ’ 
mai impresiile acumulate'de noi în 
timpul călătoriei, dar și realizările 
R.P. Romîne în diferite domenii, po
litica ei externă și relațiile ei cu 
țările care ne-au găzduit.

Apreciem'că vizita delegației’Ma
rii Adunăr • Naționale în Birmania, 
Indonezia și' India constituie o nouă 
contribuție la întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare ale R. P. Ro
mîne cu aceste țări, că ea slujește 
cauzei păcii și coexistenței pașnice.
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Lucrările Comitetului celor 18 state
pentru dezarmare

in întâmpinarea Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și pace

GENEVA' 15 (Agerpres). — In șe
dința din 15 mai a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare a fost 
continuată examinarea problemelor 
legate de prima 
mării.

Reprezentantul 
primul cuvîntul 
potriva stabilirii

etapă a dezar-

S.U.A. care a luat 
s-a pronunțat îm- 
în prima etapă a

----------------O a O-

oricăror termene de înfăptuire a pro
cesului dezarmării. El a legat, de a- 
semenea, din nou înfăptuirea dezar
mării de tot felul de condiții preli
minare, de interpretarea cărora s-ar 
ocupa în întregime S.U.A.

Reprezentantul Indiei și-a consa
crat cuvîntarea examinării prevede-

10.000 de participant! Ia marșul
din Sardiniapentru pace

Descriind impresiile sale despre ma
rea masă de manifestanfi care au par
ticipat la marșul pentru pace ce a 
avut loc duminică la Cagliari, in Sar
dinia, scriitorul Giusseppe Dessi a sub
liniat ; ,,Am văzut bătrini care au luat 
parte la primul război mondial și 
copii în cărucioare care sper să nu 
participe Ja nici un război.

Spectacolul mulțimii adunate pen
tru această mani* 
festafie era Jmpre- ■illllllllllll»lllllllll!lllllllllllllll 
sionant : păstori ve. 
niți din comunele 
Sardiniei, țărani, in
telectuali, studenfi, 
femei.
n-a cunoscut Ca
gliari o manifestație atit de uriașă, atit 
de solemnă și in același timp entu
ziastă".

S-ar putea pune întrebarea : de ce 
tocmai în Sardinia s-a declanșat o a- 
semenea mișcare de proporfii î Poate 
că nicăieri în Italia nu se întîlnește 
o aglomerare de baze pentru ra
chete ale N.A.T.O., poligoane, aero- 
droame, ca in această insulă. Flota 
militară americană desfășoară aici 
manevre de război și tot aici își fac 
instruirea ipilofi militari vestgermani.

La manifestația de la Cagliari, cea 
mai mare din ultimii ani in Sardinia, 
au participat peste 10.000 'de persoa
ne. Coloana demonstranților, ca un 
imens fluviu viu in unduirea pancar
telor, se întindea pe mai bine de 3 
km. In capul coloanei se aflau prof. 
Aldo Capitini, Andrea Gaggero, mem
bru al Consiliului Mondial tal Păcii, 
deputatul socialist Mario Berlinguer, 
deputatul comunist Ignazio Pirastu, 
conducători ai organizațiilor politice 
și sindicale locale, profesori, scriitori.

rilor celor două proiecte ale docu
mentelor aflate în examinarea Co
mitetului, în care este vorba de 
măsurile care asigură folosirea spa
țiului cosmic numai în scopuri paș
nice.

Luînd cuvîntul reprezentantul so
vietic, V. A. Zorin, a atras aten
ția membrilor Comitetului asupra 
faptului că propunerile S.U.A. con
țin astfel de condiții de trecere de 
la o etapă la alta a dezarmării care 
dau posibilitate să se oprească în
făptuirea dezarmării. în același timp, 
a subliniat V. A. Zorin, proiectul 
sovietic de tratat cu privire la de
zarmarea generală și totală nu pre
vede nici un drept de veto cînd este 
vorba de activitatea Organizației 
ternaționale pfentru dezarmare, 
clusiv problema trecerii de la 
stadiu de dezarmare la altul.

în continuare, reprezentantul 
U.R.S.S. a arătat că problema inter
zicerii folosirii spațiului cosmic în 
scopuri militare nu poate fi soluțio
nată separat 
a problemei

Subliniind 
nii Sovietice
a găsit o atitudine binevoitoare din 
partea S.U.A. și a celorlalte puteri 
occidentale, V. A. Zorin a declarat, 
că Uniunea Sovietică, ale cărei rea-' 
lizări în domeniul explorării pașnice 
a spațiului cosmic sînt cunoscute pe 
scară largă, face tot posibilul pen
tru a contribui la dezvoltarea co
laborării internaționale în acest do- 
meniu. >

LONDRA 15 Ager
pres). — în Anglia ia 
amploare mițearea în 
sprijinul apropiatului 
Congres mondial pentru 
dezarmare generală și 
pace, care va avea loc 
la Moscova.

La Londra se desfă
șoară campania pentru 
strîngerea fondurilor în 
vederea trimiterii a 30 
de delegați. Conferința 
partizanilor păcii din 
East London,
rii din transportul 
donez, muncitorii

muncito- 
lon- 
uzi-

nei „Metro-Vickers" din strîngerea fondurilor 
Manchester ți lucrătorii pentru acoperirea chel- 

tuielilor se desfățoară 
cu succes ' - -
Edinburgh, 
Aberdeen.

Comitetul 
Comitetului 
tru apărarea păcii s-a a- 
dresat tuturor organiza
țiilor partizanilor păcii 
cu chemarea de a alege 
delegați pentru congre
sul de la Moscova în 
cursul următoarelor) 
două săptămîni. >

Editurii „Odhams" din 
Londra au declarat că 
sprijină congresul. Un 
grup de partizani ai pă
cii din Tauton și. Con
siliul păcii din Briton au 
hotărît să trimită dele
gați și observatori.

Comitetul scoțian pen
tru apărarea păcii a- 
nunță că la Moscova 
vor pleca 15 delegați ți 
observatori din Scoția. 
Campania pentru ale
gerea delegaților ți

Oq O-----------

la Dundee, 
Glasgow ți

executiv al 
englez pen-

Corespondență 
telefonică din Roma 
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SOFIA 15 (Agerpres). După cum 
anunță agenția B.T.A., la 15 mai 
la Sofia au început tratativele din
tre delegațiile de partid și guver
namentale ale Republicii Populare 
Bulgaria și Uniunii Republicilor 
Socialiste Sovietice.

La tratative din partea Bulga
riei participă : Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar — 
conducătorul delegației, Anton Iu
gov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar și președinte 
al Consiliului de Miniștri. Raiko 
Damianov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar și prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Stanko Todorov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării, Mitko Gri
gorov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al “ ' 
al C.C. al 
Traikov, 
Consiliului 
kanov, ministrul afacerilor externe, 
Țola Dragoiceva, președintele Co
mitetului Național pentru prietenia 
bulgaro-sovietică, Vladimir Videnov, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Sofia al P.C. Bulgar, Ivan A- 
badjiev, prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist. Roza Koritarova, secretar 
al Consiliului Central al Sindicate
lor, Liuben Gherasimov, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Bulgaria în 
U.R.S.S.

Din partea sovietică participă : 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. con
ducătorul delegației, B. N. Pono- 
mariov. secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. A. Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., A. I. Sne- 
cikus, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Lituania, P. E. Șelest, prim-se
cretar al Comitetului regional Kiev 
al P.C. din Ucraina, S. P. Pavlov,

---------o co

prim-secretar al C.C. al Uniqnii Ti
neretului Comunist Leninist, G. I. 
Popov, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Leningrad al P.C.U.S., 
O. P. Kolcina, secretar al Comite
tului orășenesc MoScova al P.C.U.S., 
acad. A. N. Tupolev, președintele 
conducerii Asociației de prietenie 
sovieto-bulgare, și G. A. Denise • 
ambasador extraordinar și plerp 
tențiar al U.R.S.S. în Bulgar/

Intr-o atmosferă de cordialftare 
deosebită, delegațiile au trecut la 
un larg schimb de păreri și infor
mații în problemele de interes co
mun pentru cele două țări. în 
toate problemele care au fost abor
date în cursul tratativelor s-a con
statat o deplină unitate de păreri. 
Tratativele continuă.

★

P.C. Bulgar și secretar 
P.C. Bulgar. Gheorghi 
prim-vicepreședinte al 
de Miniștri, Karlo Lu-

SOFIA 15 (Agerpres). — După 
cum transmite B.T.A., la 15 mai 
membrii delegației de partid și gu
vernamentale sovietice în frunte cu 
N. S. Hrușciov au plecat într-o că
lătorie prin țară. Membrii delega
ției sînt însoțiți de T. Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, A. 
Iugov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, de M 
Grigorov și S. Todorov, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, K. Lukanov, ministrul aface
rilor externe, și L. Gherasimov, am
basadorul R. P.‘ Bulgaria în U.R.S.S.

Din Sofia, oaspeții sovietici au 
plecat la Haskovo, de unde în con
tinuarea călătoriei s-au oprit și au 
vizitat complexul industrial „Marița- 
Est” în apropiere de Dimitrovgrad. 
în piață din fața clădirii centralei 
de termoficare „Marița-Est” a avut 
loc un mare miting, la care au luat 
cuvîntul primul secretar al Comite
tului regional de partid, Hristo Șa- 
nov, N. S. Hrușciov și Todor Jivkov.

Delegația sovietică de partid și 
guvernamentală și-a continuat dru
mul spre Stara Zagora, de unde, 
după o scurtă ședere, a plecat cu 
avionul la .Varna,

promova și pe viitor politica 
de neutralitate“miting a avut loc 

Michele, unde sini 
căzufi în timpul 

anglo-americane

in-
in-
un

problema Berlinu- 
Adenauer,

de rezolvarea radicală 
dezarmării.
că propunerea Uniu- 
în această privință nu

„India va

„Marșul păcii 
servească drept avertis- 

ce au uitat de acele eve- 
de semnificajia lor. El 

cheme

Un impresionant 
lingă cimitirul San 
înmormîntafi cei 
bombardamentelor _ _______
din 1943. In cuvîntarea sa, prof. 
Aldo Capitini a spus : 
trebuie să 
ment celor 
nimente și 
trebuie să

a subli-

La Hamburg (R. F. Germana) 
a avut loc o grevă a muncitori
lor constructori. în fotografie : 
Un pichet de greviști.

care și-a găsit expresia în con
stituirea comandamentului mixt da- 
nezo—vestgerman.

Participanții la conferință s-au 
pronunțat, de asemenea, împotriva 
experiențelor cu arma atomică și a 
înzestrării Danemarcei cu această 
armă, pentru dezarmarea generală, 
totală și controlată, pentru pace în 
întreaga lume.

. —=;»»♦— ■■■ ■=

la luptă pentru a 
preînfîmpina posi
bilitatea izbucnirii 
unor noi conflicte 
monstruoase".

Aceasta a fost 
una din zecile de 
manifestajii care se 
desfășoară zilele 

acestea In Italia pentru apărarea pă
cii. Este răspunsul pe care îl dau ma
sele și opinia publică la reluarea ex
periențelor nucleare de către Statele 
Unite. Acțiunile pentru pace, pentru 
dezarmare, împotriva experiențelor 
nucleare capătă tot mai mult un ca
racter combativ și unitar. Acum cîte
va zile, din inițiativa organizațiilor 
sindicale de tineret, a avut loc la 
Florența o uriașă demonstrație pen
tru pace. Sîmbătă, aproximativ 3000 
de persoane au participat la marșul 
pentru pace de la Veneția. De la 
Reggio Emilia a plecat spre Geneva 
o delegație care va înmîna conferin
ței un apel pentru pace iscălit de 
18.000 de muncitori, țărani, funcțio
nari. Marșuri ale păcii au avut loc șl 
la Parma, Forli, Varese.

Pentru zilele următoare sindicatele, 
partide politice și organizațiile stu< 
dențeșfi pregătesc alte zeci de ma
nifestații.

GIORGIO PASTORE

Declarațiile Iui Nehru
DELHI 15 (Agerpres). —- Luînd 

cuvîntul la 14 mai în dezbaterile de 
politică externă din "Camera Popu
lară a Parlamentului indian, pri
mul ministru Nehru și-a exprimat 
speranța că statele participante la 
tratativele de la Geneva vor ajunge 
la un acord cu privire la dezarma
rea generală și totală și la interzi
cerea experiențelor nucleare. O altă 
cale nu există, a spus el.

Participarea țărilor neutre la lu
crările Comitetului celor 18 trebuie 
să contribuie, după părerea șefului 
•guvernului indian, la obținerea de
zarmării generale și totale.

Primul ministru Nehru a subli
niat că după dezarmare o altă pro
blemă importantă, care își așteaptă 
rezolvarea este 
lui. Cancelarul

în Parlamentul indian
niât, Nehru, este adversarul înche
ierii cu succes a tratativelor duse 
în prezent de U.R.S.S. și S.U.A. în 
problema Berlinului occidental. 
Nehru a sprijinit ideea reglementă
rii problemei Berlinului occidental 
prin mijloace pașnice și a subliniat 
că rezolvarea acestei probleme ar 
constitui un măre pas pe calea des
tinderii încordării internaționale.

Nehru a criticat cu vehemență pe 
adversarii politicii de neaderare la 
blocuri, de pace și prietenie promo
vată de guvernul Indiei. El a dat 
o ripostă hotărîtă unor deputați ai 
Parlamentului care în cursul dezba
terilor de politică externă au cerut 
ca India să renunțe la politica ei 
tradițională de neaderare la blocuri. 
Acest lucru este intolerabil, de ne
conceput, a declarat primul ministru 
Nehru.

în aplauzele întregii săli el a sub
liniat că India va promova și pe 
viitor politica de neutralitate care 
i-a adus respectul în lumea în
treagă. Mergeți, de exemplu, în U- 
niunea Sovietică, întrebați pe ori
cine, a continuat Nehru, și fiecare 
va răspunde că 
respect datorită 
și neaderare la

India se bucură de 
politicii ei de pace 
blocuri. •<

Glasul opiniei publice din Danemarca
15 (Agerpres). — In
13 mai a avut loc

COPENHAGA 
zilele de 12 și 
la Copenhaga conferința pentru a- 
părarea păcii la care au luat par
te măi multe organizații obștești.

La conferință au luat cuvîntul re
prezentanți ai diferitelor partide și 
organizații politice care au con
damnat cu hotărîre colaborarea pe 
plan militar cu Bundeswehrul, fapt

5>? Diplomația canonierelor 
o diplomație falimentară

Ä trecut un an de cînd a fost în
cheiat acordul cu privire la înceta
rea focului în Laos. Oricine a ur
mărit evenimentele din această țară 
de-a lungul anilor și-a putut da sea
ma de poziția corectă, constructi
vă pe care s-a situat U.R.S.S., mi- 
litînd în permanență pentru rezol
varea problemei laoțiene prin tra
tative, pentru un Laos neutru, iubi
tor de pace. Sînt cunoscute totodată 
eforturile neîncetate depuse în a- 
cest sens de guvernul legal al Lao
sului în frunte cu prințul Suvanna 
Fumma, precum și de forțele Patet 
Lao, în frunte cu prințul Sufanu- 
vong care, deși controlau cea mai 
mare parte a teritoriului țării, au 
acceptat să ducă tratative pentru 
încetarea focului și formarea unu: 
guvern al unității naționale.

în contrast cu aceasta, grupul re
belilor, care semnase acordul de 
încetare a focului numai pentru a 
evita un dezastru militar total, a 
torpilat sistematic tratativele pentru 
formarea unui guvern al unității na
ționale. în tot acest timp, unii re
prezentanți americani au pretins că 
grupul Boun Oum-Fumi Nosavan nù 
poate fi ...determinat să accepte pro
punerile prinților Suvanna Fumma și 
Sufanuvong cu privire la formarea 
guvernului unității naționale. „Dacă 
Statele Unite ar dori sincer să fie 
creat un guvern de coaliție — a scris 
„New York Times“ — ele ar putea 
ușor să-l înfrîneze pe generalul 
Fumi Nosavan". Anumite cercuri din 
S. U. A., în special legate de 
lobby-uri asiatice, își făcuseră pla
nul că, determinînd o tergiversare a 
tratativelor, se vor putea întări în
tre timp pozițiile rebelilor pentru a 
impune o rezolvare a problemei lao
țiene pe calea armelor. în acest 
scop, după cum a scris „New 
York Herald Tribune", „S.U.A. 
s-au preocupat de întărirea con
siderabilă a armatei conduse de 
Fumi Nosavan. Un ajutor gene
ros în bani și echipament a 
permis dezvoltarea armatei într-o 
forță de peste 50.000 de oameni. A 
fost pusă la dispoziție o misiune 
de antrenament, iar pe lîngă uni
tățile laoțiene (rebele — n.r.) pînă 
la nivelul batalionului și chiar mai 
jos, au fost trimiși ofițeri americani".

9
Din. înseși datele furnizate de pre
sa occidentală reiese că în armata 
lui Fumi Nosavan se află 1.000 de 
„consilieri" americani ; de aseme
nea, ea cuprinde un mare număr de 
„voluntari" tailandezi, sud-vietna- 
mezi și ciankaișiști. Evenimentele a- 
rată că, cu toate acestea, țelurile 
urmărite de rebeli și de sprijinitorii 
lor, n-au putut fi atinse.

După cum se relatează, la Was
hington au avut loc zilele acestea 
un șir de conferințe extraordinare 
între președintele Kennedy și prin
cipalii săi consilieri diplomatici și 
militari. în urma acestor conferințe, 
transmite agenția „Associated Press", 
„președintele Kennedy a ordonat ca 
unități ale flotei a 7-a a. S.U.A. să

Comentariul zilei

pătrundă în regiunea Asiei de sud- 
est". Agenția U.P.I. a anunțat că pri
mele unități ale flotei a 7-a au și 
ocupat poziții în apropierea Laosu
lui.

Ce a determinat această nouă 
acțiune militară ? în primul rînd 
este vorba de încercarea de a salva 
putredul regim al clicii rebele res
pins de poporul laoțian.

Momentul ales pentru intensifica
rea intervenției S.U.A. în Laos este 
legat de recentul eșec militar su
ferit de rebeli în regiunea Nam Tha 
din nordul țării. După cum s-a a- 
nunțat, în urmă cu o lună, rebelii 
au concentrat în orașul Nam Tha 
peste 6.000 de soldați. La 5 mai, a- 
ceste trupe au trecut la atac. Riposta 
forțelor patriotice laoțiene a fost pe 
cît de promptă, pe atit de hotărîtă. 
După ce au eliberat orașul Nam 
Tha, forțele patriotice au trecut la 
curățirea raioanelor învecinate de 
trupele vrăjmașe. Dînd alarma,
gențiile de presă occidentale au a- 
nunțat „prăbușirea rapidă" — cum 
s-a exprimat „Associated Press“ 
a pozițiilor rebelilor în Laos.

Exprimînd iritarea pricinuită 
Washington de eșecul suferit 
rebeli, agenția americană U.P.I.

a-

la 
de 
a-

rata cu reproș îni țprimelș șaîț^co/ 
mentorii că înseși' căpetejj/jlh X£«e-

Nosa- 
de o- 
înfrîn-

Iilor— Boun Oum și Fumi 
van — „au provocat o astfel 
perațiune" care i-a dus la 
gerea suferită. Dar cine i-a sprijinit 
pe aceștia în uneltirea agresivă de 
la Nam Tha ? Doar nu este un secret 
că cei 6.000 de soldați ai rebelilor 
au fost comandați de peste 20 o- 
fițeri americani în frunte cu un co
lonel al S.U.A. Iar acum, eșecul su
ferit este folosit drept pretext pentru 
pregătirea unei intervenții fățișe în 
Laos.

După cum a relatat agenția ameri
cană „Associated Press", „printre 
posibilitățile de acțiune se numără 
atît o intervenție directă a S.U.A. 
în Laos, cît și sprijinirea forțelor 
anticomuniste din vecinătatea Lao- 
sului". Rezultă că evenimentele din 
Laos sînt . folosite ca motiv nu nu
mai pentru o intervenție militară di
rectă în treburile interne ale po
porului laoțian, ci și pentru inten
sificarea amestecului S.U.A. în în
treaga zonă a Asiei de sud-est.

După cum transmit posturile de 
radio americane, unii militariști 
cu capetele înfierbîntate s-au și gră
bit să facă anumite declarații beli
coase, cerînd să se treacă la bom
bardarea regiunilor eliberate din 
Laos. Țin,îndu-le isonul, guvernatorul 
statului New York, Rockefeller, a a- 
juns să declare 
situația din Laos 
tul principal al 
Statele Unite nu 
Dacă.e nevoie, să meargă pînă la 
folosirea armei nucleare".

Aceste măsuri sînt de natură nu 
să contribuie la rezolvarea proble
mei laoțiene ci, dimpotrivă, pot duce 
numai la agravarea încordării în 
Asia de sud-est și a încordării in
ternaționale.

Escapada militară întreprinsă a- 
cum împotriva Laosului nu-i prima 
de acest gen. Este cunoscut rolul 
flotei a 6-a americane în Orientul 
Apropiat, unde n-a putut să stăvi
lească avîntul mișcării de eliberare; 
există toate motivele să se aprecie
ze că nici asemenea misiuni ale 
flotei a 7-a, nu vor avea mai mulți 
sorți de reușită. In zilele noastre, 
„diplomația canonierelor" este o 
diplomățiâ falimentară.

N. PLOPEANU

Președintele Sukarno 

despre lupta pentru eliberarea 

Irianului de vest

DJAKARTA. Președintele Sukarno 
rostit o cuvîntare la 15 mai, laa

mitingul de solidaritate a studenți
lor consacrat ședinței Comitetului 
executiv al Uniunii 
studenților care s-a 
karta.

Lupta Indoneziei 
de vest — à spus 
este pur și simplu o luptă împotri
va olandezilor, ci o luptă împotriva 
imperialismului internațional și vic
toria Indoneziei în lupta pentru Iria
nul de vest va fi o victorie a tutu
ror țărilor iubitoare de pace din 
lumea întreagă.

internaționale a 
deschis la Dja-

pentru Irianul 
Sukarno — nu

că, în legătură cu 
„forja este elemen- 
păcii și diplomației, 
trebuie să șovăie.

Vizita delegației de partid și guvernamentală 
a R. D, Germane în R. S. Cehoslovacă

PRAGA 15 (Agerpres). După cum 
relatează agenția CETEKA, la 14 
mai.au început la Praga tratativele 
între delegațiile de partid și guver
namentale ale R.S. Cehoslovace și 
R.D.Q. Din -partea Cehoslovaciei, la 
tratative participă A. Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președihtele R.S. Ce
hoslovace, V. Siroky, membru

Biroului Politic al C.C. al P.C. din
Cehoslovacia, președintele guvernu
lui, și alte persoane oficiale.

Din partea 
parte W. 
al C.C. al 
Consiliului
Leuschner, 

Politic al C.C.
președinte al Consiliului de Miniș
tri ăl R.D.G.

iau 
tar 
le 
B.

R.D.G., la tratative 
Ulbricht, prim-secre- 
P.S.U.G., președinte- 
de Stat al R.D.G.. 
membru al Biroului 
al P.S.U.G. și vice-

VIENÄ. în seara de 14 mai la am
basada sovietică din Vieria a avut 
loc o mare recepție în cinstea cos
monautului sovietic I. A. Gagarin. 
La recepție au participat A. Gor
bach, cancelarul Austriei, vicecance
larul B. Pitțermann, minițtri ai gu
vernului austriac.

După o 
Austria L 
Moscova.

RABAT.

§ C IU R T IE
presei al președintelui S;U.A., a vi
zitat, redacțiile ziarelor „Izvestia“ și 
„Pravda“ și. a avut convorbiri cu 
Alexei Adjubei și Pavel Satiukov, 
redactorii șefi, ai acestor ziare. Fi
liala din MoscoYa a Uniunii Ziariști
lor Sovietici a organizat un dejun 
în cinstea lui Pierre Salinger.

TEHERAN. Ziarul „Farman" re
cunoaște situația deplorabilă a ocro
tirii sănătății în Iran. în orașele de 
provincie și îndeosebi în localitățile 
rurale, scrie ziarul, nu există nici 
un centru medical bine utilat și de 
aceea ■ jumătate din copiii 'din țară 
mor de timpuriu.

ALGER. După cum relatează co
respondentul din Alger al agenției 
France Presse, în cursul zilei de 14 
mai, în urma numeroaselor atacuri 
teroriste și ale exploziilor cu bombe 
puse la cale de bandiții din O.A.S., 
au fost ucise 29 de persoane iar

vizită de cinci zile 
A. Gagarin a plecat

în 
la

B ir oul permanent al par
tidelor naționaliste din coloniile por
tugheze a dat publicității o declara
ție'în care salută lupta curajoasă a 
patrioților portughezi pentru instau
rarea democrației în țară. Biroul în
credințează poporul portughez de 
simpatia și sprijinul său frățesc, 
demască ți înfierează crimele împo
triva poporului portughez săvîrțite 
de guvernul Salazar.

BONN. în seara zilei de 14 mai 
cancelarul vest-german, Adenauer, a 
primit la Bonn pe ambasadorul ame
rican Dowling. Convorbirea a avut 
un caracter' strict confidențial, nici 
măcar ministrul afacerilor externe, 
Schröder, nu a participat la ea. In 
comunicatul oficial publicat după 
convorbire se arată că aceasta a 
fost axată pe problema „relațiilor 
germano-americane, punîndu-se în 
mod deosebit accentul pe proble
mele germană și berlineză“.

BAGDAD. Là Basra au sosit 'două 
nave sovietice care au adus mașini- 
unelfe și utilaje pentru fabricile și uzi
nele ce se construiesc in prezent in 
Irak, in conformitate cu acordul sovie- 
to-irakian de colaborare economică și 
tehnică,

alte 50 de persoane, au. fost rănite, 
în cursul dimineții de 15 mai 
numaj la Alger și Oran ultracolo- 
nialiștii au comis 34 de atentate, 
soldate cu moartea a 27 de persoane 
și rănirea altor .10.

MOSCOVA. Presa sovietică a mar
cat ieri împlinirea a 20 de ani 
de la primul zbor din lume al 
unui avion cu reacție. Acest eve
niment, care a deschis era aviației 
reactive, a avut loc la 15 mai 1942, 
zborul fiind efectuat de aviatorul 
sovietic Grigore Bahcivanji' pe un 
avion cu motor cu reacție cu com
bustibil lichid creat de constructorii 
sovietici în frunte cu S. V. Bolhovi- 
tinovîm. în alte țări avioanele cu 
motoare rachete și cu reacție au 
fost încercate mai tîrziu : în Germa
nia — la 18 iulie 1942, în S.U.A. — 
la 1 octombrie 1942, iar în Anglia — 
la 5 martie 1943.
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Greva feroviarilor francezi,
Transporturile pe căile ferate au încetat

PARIS 15 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La apelul comun 
al organizațiilor sindicale ale Con
federației Generale a Munciii mun
citorii feroviari din Franța au de
clarat în dimineața zilei de 15 mai 
ora 4’(ora locală) o grevă care a 
paralizat întreaga rețea feroviară 
franceză.

Nici un tren nu a părăsit gările 
pariziene și marile orașe din Franța.

In depouri, ateliere și centre fe
roviare greva a fost totală și munci
torii din suburbiile Parisului nu au 
putut folosi trenul pentru a se de
plasa la lucru în întreprinderile din 
capitală.

Simultan cu greva feroviarilor, 
personalul care deservește autobu
zele din Paris a declarat și el grevă. 
De asemenea la cîteva linii ale me
troului din Paris au fost închise 
stațiile și a incetat circulația me- 
țrourilor. Greviștii cer printre alte
le îmbunătățirea salariilor și redu
cerea șăptămînii de lucru la 48 de

MOSCOVA. La 14 mai Pierre Sa
linger, secretarul pentru problemele

Cu cîteva zile înaintea grevei declarate ieri de feroviarii francezi, traficul în gara pariziană Șt. Lazare a 
fost paralizat datorită unei alte gre.ve de scurtă duraiă. IÄ tötograOl éqlatorîf așteptind reluâréà tra
ficului. " V " ■
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A început procesul 
căpeteniei bandelor 

O. A. S
PARIS 15 (Agerpres). — După oum 

(relatează agenția France Presse, în 
dimineața zilei de 15 mai a început 
Ia palatul de Justiție din Paris pro
cesul fostului general Salan, căpe
tenia bandelor fasciste ale O.A.S.

După aprecierea comentatorilor 
presei franceze, acest proces este 
unul din cele mai importante care 
au avut loc în Franța după jude
carea trădătorilor poporului francez 
Pétain și Laval. După cum arată 
agenția France Presse, Salan este 
vinovat de pregătirea și desfășu
rarea în Algeria a puciului milita- 
ro-fascist din 22 aprilie 1961, de or
ganizarea a peste 2.000 de atentate 
teroriste în Algeria și Franța care 
s-au soldat cu moartea a sute de 
oameni nevinovați. Pentru prima în
vinuire Salan a și fost condamnat 
la 11 iulie: 1961 la moarte în con
tumacie,
—ii I v


